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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2017 

 
A la ciutat de Barcelona, el 9 de febrer de 2017, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix 
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, 
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals 
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla CiU), vicepresidenta 
cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret 
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora 
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Valentí Junyent 
i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-
AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i 
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i 
Chiariello (CiU), senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i 
Oliveras (Entesa) i senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i 
Redondo (CUP-PA). 

 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 

 
Actua de secretari accidental el senyor José Luis Martínez-Alonso Camps, director de 
serveis de secretaria de la Corporació. 

 
Hi assisteix la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el 
tresorer, senyor Josep Abella Albiñana. 

 
Excusen la seva absència els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares (CIU), 
Isaac Albert i Agut (ERC-AM) i Manuel Reyes López (PP). 

 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de gener de 2017 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 

 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació de 

la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals – IBEI.  

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Interlocutòria dictada pel Tribunal Suprem, en el procediment núm. 1506/2016, 
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que declara la inadmissió del recurs de cassació per a la unificació de doctrina 
interposat pel senyor XXX contra la Sentència dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 15 de febrer de 2016, que estima el recurs formulat per 
la Diputació de Barcelona, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Ministeri Fiscal, contra la 
Sentència del Jutjat Social núm. 4 de Barcelona, que declara nul l’acomiadament 
del senyor XXX.  

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència dictada pel Tribunal Suprem, en el procediment núm. 3390/2015, que 
desestima el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i per la 
Diputació de Barcelona, contra la sentència de 26 de juliol de 2012, de la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, recurs contenciós administratiu núm. 269/2012, interposat per l’entitat 
mercantil Polígon Industrial Can Sedó, SL contra la resolució d’11 de desembre de 
2008, del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques,  que  va aprovar 
definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc 
Natural del Montseny.  

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11/2017, de data 9 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 317/2016-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació d’1 de juliol de 2015, que 
va declarar la inadmissió a tràmit del recurs de revisió presentat per la senyora 
XXX contra la Resolució de 4 de novembre de 2015, desestimatòria del recurs de 
reposició, de 23 de juliol de 2015, formulat amb relació a la convocatòria pública 
de selecció per cobrir mitjançant nomenament interí llocs de treball d’informació-
guaita (S-09/15).  

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 54/2017, de data 12 de gener, 

pel qual s’acorda interposar, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
recurs contenciós administratiu contra la inactivitat del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, per l’incompliment del conveni signat per a la 
restauració, condicionament i remodelació del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges, per no pagar el deute vençut, líquid i 
exigit que manté amb aquesta Diputació per un import de 2.800.000 euros.  

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 120/2017, de data 18 de gener, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 421/2016-E, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 12 de setembre de 2016, 
de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 18 
d’octubre de 2015 a la carretera BP-1241, a causa de l’existència de sorra a la 
calçada. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

recurs de reposició interposat pel el Gremi de Blanquers d’Igualada contra l’acord 
número 609/16 de la Junta de Govern de data 24 de novembre de 2016, pel qual 
s’aprova la relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les 
aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393 per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016).  

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
9. Ratificació del Decret de la Presidència, núm. 245/17 de data 25 de gener, que 

resol rectificar errors materials existents en recursos del Catàleg de serveis de 
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni  per a l’autorització d’ús de la planta primera i sanitaris de la planta altell 
de la nau de l’antiga biblioteca de l’edifici 12 del recinte Escola Industrial, a favor 
de la Fundació The Barcelona Institute Of Science and Technology (BIST). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
11. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2016/10633. 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones per a l’exercici 2017 en l‘àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i 
Ciutadania i l’àmbit del Respir per a les famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental. Import: 2.150.000 €. 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar el 

conveni març de col·laboració formalitzat entre l’Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
i diverses escoles, per portar a terme diferents actuacions conjuntes per a la 
promoció de la moda catalana. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Abans d’iniciar el desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del Dia de la 
sessió, la presidenta, senyora Conesa (CiU), excusa l’absència de la secretària 
general, senyora Mahillo. 
 
Demana la paraula la vicepresidenta cinquena, senyor Parlon (PSC-CP) i diu:  
Passarem a expressar el posicionament del Grup Socialista. Votarem abstenció a tots 
els punts que no són donar compte, a excepció del 12, que el votarem a favor. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de gener de 2017.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 26 de gener de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada, Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals – IBEI.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“FETS 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què es sol·licitada expressament la 
seva presència i la Corporació considera que els objectius d’una i altra entitat son 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.  
 
En la sessió de la Junta de Govern de data 23/9/2015 (AJG 417/15), es va designar la 
persona que ha de representar a la Corporació en la Fundació Privada, Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI, considerant-se ara oportú fer un canvi de 
representant. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
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delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref. 
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril de 2016. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació 
Privada, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals -IBEI-, en el sentit que es 
detalla a continuació: 
 

1.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot com 
a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada, 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals -IBEI-. 
 
2.- Nomenar el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez per substituir el Sr. Ciurana. 
 
3.- En conseqüència la representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació 
Privada, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals -IBEI-, queda de la següent 
manera: 
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Primer.- Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el 
Patronat de la Fundació Privada Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, el 
qual pot o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 12 dels seus Estatuts, 
a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per 
a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec 
en nom de la Corporació. 

 
La persona designada és: 

 
Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez 

 
Segon.- Proposar al Patronat de la Fundació que el Sr. Josep Lluís Alay 
Rodríguez s’integri també en la Comissió permanent, d’acord amb l’art. 34 dels 
seus Estatuts.   

 
SEGON.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 

 
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades pels 
nomenaments per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, nosaltres, cada quinze dies, fem esment de la presència de 
la Diputació als diferents organismes i, en repetides ocasions, el Govern de la 
Diputació ens ha dit que sí, que tenim raó, i una miqueta la pregunta seria: Quan 
presentarà el Govern de la Diputació, una proposta sobre la presència de la institució 
en els diferents àmbits?  

 
Per respondre, i per indicació del a senyora presidenta, pren la paraula el diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
senyor Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument. Efectivament, senyor Duran. Una 
vegada més, té raó en part. És evident que nosaltres hem de vetllar pel retorn 
d’aquestes institucions, estem treballant i esperem ben aviat poder donar-los-hi alguna 
indicació d’alguna de les entitats. La dificultat que ens trobem principalment és que, en 
aquestes entitats, no hi som sols. Hi ha altres administracions, l’Ajuntament de 
Barcelona en molts casos, principalment, i, per tant, entenem que les modificacions 
institucionals d’aquest tipus d’institucions, i més, en aquest cas per exemple, l’IBEI, on 
també hi ha universitats, no es poden prendre a la lleugera i d’un dia per l’altre. I per 
tant una cosa és que la Diputació pregui segons quin tipus de decisions i una altra és 
que això hipotequi la pròpia continuïtat de l’entitat. En tot cas, sàpiga que estem 
treballant, i s’ha d’anar cas a cas, perquè cada una d’aquestes institucions és molt 
diferent, tant per la seva composició com pels seus objectius i els seus pressupostos, 
però sí que la nostra voluntat és anar avançant en aquesta línia. 
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3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Interlocutòria dictada pel Tribunal Suprem, en el procediment núm. 1506/2016, 
que declara la inadmissió del recurs de cassació per a la unificació de doctrina 
interposat pel senyor XXX contra la Sentència dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 15 de febrer de 2016, que estima el recurs formulat per 
la Diputació de Barcelona, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Ministeri Fiscal, contra la 
Sentència del Jutjat Social núm. 4 de Barcelona, que declara nul l’acomiadament 
del senyor F.CH.B.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor literal següent: 

 
“La Sala Social del Tribunal Suprem, ha dictat una Interlocutòria en el procediment 
núm. 1506/2016, que declara la inadmissió del recurs de cassació per a la unificació 
de doctrina interposat pel senyor XXX contra la Sentència dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya de 15 de febrer de 2016, que estima el recurs 
formulat per la Diputació de Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
contra la Sentència del Jutjat Social núm. 4 de Barcelona, que declara nul 
l’acomiadament del senyor XXX.  

 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no 
hi havia contradicció entre la sentència recorreguda, que va ser favorable als 
interessos de la Diputació, i la sentència de contrast plantejada pel recurrent en 
cassació, la qual cosa suposa la falta del pressupost legal de contradicció i, en 
conseqüència, la declaració de inadmissió del recurs.  

 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  

 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Interlocutòria favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Suprem, en el procediment núm. 
1506/2016, que declara la inadmissió del recurs de cassació per a la unificació de 
doctrina interposat pel senyor XXX contra la Sentència dictada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya de 15 de febrer de 2016, que estima el recurs formulat per la 
Diputació de Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, contra la 
Sentència del Jutjat Social núm. 4 de Barcelona, que declara nul l’acomiadament del 
senyor XXX.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la Sala Social del Tribunal Suprem.” 
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4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Tribunal Suprem, en el procediment núm. 3390/2015, que 
desestima el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i per 
la Diputació de Barcelona, contra la sentència de 26 de juliol de 2012, de la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, recurs contenciós administratiu núm. 269/2012, interposat 
per l’entitat mercantil Polígon Industrial Can Sedó, SL contra la resolució d’11 de 
desembre de 2008, del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques,  que  
va aprovar definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc Natural del Montseny.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor literal següent: 
 
“La Sentència número 2650/2016, de 16 de desembre, del Tribunal Suprem (Sala 
contenciosa administrativa, Secció cinquena), dictada en el recurs de cassació núm. 
3390/2015, desestima el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya 
i per la Diputació de Barcelona contra la Sentència núm. 494/2015, de 26 de juny, del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, Secció 
tercera), en el recurs contenciós administratiu núm. 269/2012, interposat per la 
mercantil POLÍGON INDUSTRIAL CAN SEDÓ SL contra la Resolució d’11 de 
desembre de 2008 del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que va 
aprovar definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del 
Parc Natural del Montseny.  
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret de la referida sentència, el Tribunal 
Suprem, acollint la tesi del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, manté que 
l’esmentat Pla no és un simple pla de gestió o d’ordenació de recursos naturals, o de 
mera gestió de l’àmbit protegit, sinó que té la naturalesa de pla territorial sectorial, on 
s’hi escomet una nova categorització del sol i conté normes i determinacions de 
caràcter urbanístic en ordre a l’establiment d’usos, construccions i activitats prohibides 
i permeses (com les relacionades amb càmpings i altres per a la implantació 
d’equipaments, xarxa viària, instal·lacions i obres necessàries per a la prestació de 
serveis tècnics), per la qual cosa no quedaria exclòs d’avaluació ambiental conforme a 
l’article 45.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la 
biodiversitat. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència número 2650/2016, de 16 
de desembre, del Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativa, Secció cinquena), 
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dictada en el recurs de cassació núm. 3390/2015, que desestima el recurs de cassació 
interposat per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona contra la 
Sentència núm. 494/2015, de 26 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Sala contenciosa administrativa, Secció tercera), en el recurs contenciós 
administratiu núm. 269/2012, interposat per la mercantil POLÍGON INDUSTRIAL CAN 
SEDÓ SL contra la Resolució d’11 de desembre de 2008 del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, que va aprovar definitivament el Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny. 
 
En conseqüència, desestima la cassació, confirma la sentència del TSJC, i imposa les 
costes del recurs a la Generaliat de Catalunya i la Diputació de Barcelona fins el límit 
de 3000 euros més IVA euros a cada administració. 
 
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Tribunal Suprem, Sala contenciosa 
administrativa, Secció cinquena.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu),  qui diu: Bé, sobre aquest Dictamen particular, jo crec que el primer que 
hem de prendre consciència és de la gravetat de les conseqüències d’aquesta 
sentència, sobretot pel que fa referència a la inseguretat jurídica. Aquesta sentència 
del Tribunal Suprem ens retrotrau a l’any 1977 i, des de l’any 1977 fins ara, han passat 
quaranta anys. Sabem de les gestions que es faran per informar els alcaldes de la 
zona però creiem que la Diputació ha de fer una passa més i s’ha de posicionar 
clarament en la reivindicació de l’elaboració d’un nou pla especial de protecció del 
Parc del Montseny. Vaig tenir ocasió de parlar amb la secretària general dilluns passat 
i em va mostrar la seva greu preocupació per la inseguretat jurídica que aquesta 
sentència comporta. Ella volia expressar avui, en la sessió d’aquesta Junta de Govern, 
les conseqüències que se’n poden derivar de la sentència, i finalment ens va 
emplaçar, sembla ser que dilluns vinent hi ha una Junta extraordinària de portaveus o 
una convocatòria extraordinària de portaveus, per donar compte d’un dictamen de 
caràcter econòmic i sembla ser que Secretaria General aprofitarà aquesta avinentesa 
per exposar als diferents Grups polítics d’aquesta corporació les conseqüències 
jurídiques de la sentència. 
 
En tot cas, nosaltres, des de CUP-Poble Actiu, en un primer moment i d’acord, també, 
amb la preocupació que té la gent del territori, que hem pogut copsar aquesta mateixa 
setmana, hem mantingut converses amb els partits polítics que han donat suport al 
seu govern perquè, inicialment, nosaltres volíem, promulgar una moció en el Ple de 
febrer que, d’alguna manera, instés el Departament de Territori de la Generalitat a 
l’elaboració d’aquest pla i sembla ser, per les converses que hem tingut, tant amb 
Convergència i Unió com amb Esquerra Republicana de Catalunya, que la intenció és 
que aquesta moció no sigui una moció de CUP-Poble Actiu, sinó que sigui una 
proposta d’acord de la mateixa institució. Esperem, al llarg d’aquestes setmanes o del 
temps que hi ha previ al Ple, poder arribar a un acord i que pugui tenir el recolzament 
de tots els grups polítics, perquè ja no és una qüestió d’uns o altres sinó que és una 
qüestió de tota la institució, amb la implicació que això té al territori, i, evidentment, una 
vegada arribi a bon port aquesta proposta d’acord, activar com més aviat millor tots els 
procediments legals, jurídics i polítics, perquè el Parc del Montseny no pot estar 
desprotegit, com s’esdevé després d’aquesta sentència del Suprem.  
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Intervé a continuació la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Ho ha explicat 
molt bé el portaveu de la CUP. Ens preocupa, i manifestar, també, la preocupació del 
Grup Entesa, davant d’aquesta desestimació que, com s’ha esmentat, ens retrotrau a 
1977 però, també, a 1978 pel que fa les comarques gironines. I la nostra pregunta, la 
pregunta del nostre Grup, més enllà de treballar conjuntament les propostes que es 
presentin per intentar revertir aquesta situació en una zona que ens ha preocupat tant, 
va una mica en la línia de preguntar, a la Diputació i al diputat corresponent, també 
tenint en compte que ja hi havia hagut una sentència, dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que ja era contrària, si ja es contemplava, deixi’m dir-ho així, un 
pla B davant la possibilitat que això pogués passar, que hi hagués aquesta 
desestimació, i ai, per tant, la Diputació de Barcelona, a dia d’avui, compta amb una 
previsió d’elaboració d’un altre pla que pugui adaptar-se a la sentència que ens trobem 
o si ens emplacen a fer una reunió conjunta amb els Grups en l’Àrea perquè ens 
puguin explicar com s’ha planificat aquest procediment.  
 
La senyora presidenta diu: El vicepresident primer comentarà aquest tema que, 
evidentment, ens preocupa, perquè som conscients de la gravetat de la sentència i, 
evidentment, prendrem les mesures corresponents per actuar en conseqüència i 
disposar, al més immediatament possible, d’un planejament urbanístic i, per tant, d’una 
figura urbanística que protegeixi el Parc.  
 
Intervé el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Guiteras (ERC-AM), qui diu: També, m’acompanyarà en 
aquesta explicació el diputat Valentí Junyent, que porta més el tema. I ja ho ha explicat 
la presidenta: ens preocupa moltíssim; ha estat una molt mala notícia; també és cert 
que el primer que hem de fer, i és el primer a que ens hem posat ja, és veure en quina 
situació queda tot plegat; quina és la realitat. Hi ha plans superiors urbanístics que 
també donen protecció a aquest àmbit i, per tant, mirem primer de fer la foto 
ràpidament de quina és la situació actual i, a partir d’aquí, prenem les mesures, amb la 
màxima urgència i, evidentment, amb el màxim consens possible. Dir això: que ens 
posa en una situació complexa però, degut a aquesta complexitat, el que cal és no 
perdre els estreps i, d’una manera freda, analitzar quina és la situació jurídica que 
queda actualment. I també m’agradaria llençar un missatge: que allò ara no queda en 
un regne de taifes ni en una cosa descontrolada; hi ha normes de rang superior que 
protegeixen aquest espai, però sí que cal deixar molt clar i donar un missatge a la 
ciutadania i als municipis que formen part d’aquest parc de que hi estem a sobre i que 
no permetrem cap tipus d’acció que pugui passar allà que perjudiqui el Parc i el seu 
entorn. Si més no, per a les qüestions més tècniques, el Valentí ens ho explicarà. 
 
Pren la paraula el diputat delegat d’Espais Naturals i medi Ambient, senyor 
Junyent (CiU), qui diu: Jo, tant com han dit la presidenta i el vicepresident primer, 
només completar , a nivell informatiu i per al territori, que hi haurà una reunió el dia 21, 
dimarts, amb els divuit alcaldes del Montseny. Una reunió en què hi serà el diputat 
Calderer, que avui no pot acompanyar-nos en aquesta Junta, però que ja està 
convocada, més enllà del que ja s’ha dit com a posicionament polític dels dos Grups 
del Govern de la Diputació. Però en aquesta reunió dels alcaldes amb el diputat 
Calderer, dimarts 21, evidentment, allà es tranquil·litzarà el territori i es prendrà, des 
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del consens, una primera actuació pel que fa a ells. L’actuació política nostra ja està a 
bastament explicada prèviament a la meva informació, que és molt concreta. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo completaria dient que la voluntat de la 
Diputació de Barcelona és reiniciar, al més aviat possible, amb l’equip redactor, la 
redacció d’una nova figura de protecció i de planejament. I per tant això hem de fer-ho 
ja, de fet, ja tenim l’equip redactor que va fer el document anterior, que és el que ha 
estat, en aquest cas, anul·lat i, per tant, és el que hem de fer de manera immediata. 
Per què? Perquè, en el moment que puguem tirar endavant els nous treballs i, per tant, 
l’avaluació d’impacte ambiental, i, per tant, aquest nou document el puguem posar en 
consens amb els ajuntaments, les entitats i les associacions i, per tant, treballar-lo 
també en consens amb el Govern de Catalunya, podrem tramitar les aprovacions 
corresponents i establir suspensions de llicències. Per tant, aquest és un objectiu clar 
que ha de venir, però la suspensió de llicències no pot venir si no tenim una aprovació 
inicial. I, a més, hem de recordar que aquesta aprovació inicial ha de ser prou madura i 
prou consensuada en el moment que la fem perquè el màxim de la suspensió de 
llicències és de dos anys, per tant, no podem estar entretinguts amb tota aquesta 
tramitació. Per tant, tenim al davant una complexitat de tramitació urbanística, però 
entenc que l’equip redactor que va tramitar-la en el seu dia és un equip professional i  
crec que estem en bones mans. 
 
També, els haig de dir, per experiència amb el tema de Torre Negra, on hem tingut, 
per exemple, multitud de sentències que ens anul·laven els plans especials de 
protecció, que, malgrat l’anul·lació dels plans especials de protecció, en tractar-se 
d’unes zones qualificades pel planejament urbanístic de zones o forestals o no 
urbanitzables, tenim mecanismes per evitar qualsevol ingerència. Però això no ens ha 
de donar confortabilitat, ni molt menys. O sigui, el que hem de fer és reactivar, el més 
de pressa possible, la redacció en els termes que ens diu la sentència i pels motius 
que ho tomba la sentència. Per tant, jo diria: hem d’estar preocupats, no hem de 
generar alarmisme, no cal generar alarma, però ens hem de posar a fer la feina i, per 
tant, l’encàrrec ha de ser immediat a l’equip redactor perquè reiniciï els treballs, doni 
compliment a la sentència i puguem tenir un document, ja amb aprovació inicial, que 
ens faci suspensió de llicències. Si això ho aconseguíssim fer, i aquest ha de ser 
l’objectiu, en aquest any 2017, per tant, això vol dir que nosaltres hauríem d’encarregar 
a l’equip redactor, que és intern bàsicament, i sí hi ha, puntualment, assessors externs, 
però és un equip intern, que pugi treballar amb una prioritat màxima aquest tema, jo 
crec que hauríem de poder arribar, el mes de desembre, a poder tenir una aprovació 
inicial i crec que estaríem treballant, amb bastant realisme, en els termes amb què es 
tracta el tema urbanístic, que és complex, però també amb tranquil·litat. I estarem molt 
atents, evidentment, a qualsevol actuació i, també, donar certes recomanacions als 
ajuntaments en relació amb l’actuació que els ajuntaments poden fer. De fet, en sòl no 
urbanitzable, qualsevol llicència sempre l’ha d’autoritzar la Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya i, per tant, no podria un ajuntament, seria un acte d’indisciplina urbanística, 
per dir-ho d’alguna manera, atorgar una llicència en un sòl no urbanitzable sense 
haver obtingut prèviament la llicència. 
  
Per tant, penso que sabem de la gravetat però, evidentment, tenim tot l’interès, a 
través de l’Àrea del vicepresident primer, de posar fil a l’agulla i, si calgués, ja ho 
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treballaríeu en comissions de seguiment específic d’aquest tema perquè tots els Grups 
estigueu informats.  

 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11/2017, de data 9 de gener, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
14 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 317/2016-B, 
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació d’1 de juliol 
de 2015, que va declarar la inadmissió a tràmit del recurs de revisió presentat 
per la senyora XXX contra la Resolució de 4 de novembre de 2015, 
desestimatòria del recurs de reposició, de 23 de juliol de 2015, formulat amb 
relació a la convocatòria pública de selecció per cobrir mitjançant nomenament 
interí llocs de treball d’informació-guaita (S-09/15).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 317/2016-B, 
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de l'Àrea 
d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació d'1 de juliol de 
2016, que va declarar la inadmissió a tràmit del recurs de revisió presentat per la 
senyora Secanella contra la Resolució de 4 de novembre de 2015, que va desestimar 
el recurs de reposició de 23 de juliol de 2015, formulat en relació a la convocatòria 
pública de selecció per cobrir mitjançant nomenament interí llocs de treball 
d'informació -guaita (S-09/15). 

 
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  

 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi. 

 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 

 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 317/2016-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de l'Àrea d'Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació d'1 de juliol de 2016, que va declarar la 
inadmissió a tràmit del recurs de revisió presentat per la senyora XXX contra la 
Resolució de 4 de novembre de 2015, que va desestimar el recurs de reposició de 23 
de juliol de 2015, formulat en relació a la convocatòria pública de selecció per cobrir 
mitjançant nomenament interí llocs de treball d'informació -guaita (S-09/15). 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 54/2017, de data 12 de gener, 
pel qual s’acorda interposar, davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, recurs contenciós administratiu contra la inactivitat del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per l’incompliment del conveni signat 
per a la restauració, condicionament i remodelació del Museu Maricel de Mar, 
Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges, per no pagar el deute vençut, líquid 
i exigit que manté amb aquesta Diputació per un import de 2.800.000 euros.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“En dates 19 de novembre de 2010 i 23 de desembre de 2010 el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Patrimoni de Sitges van subscriure un conveni per a la 
restauració, condicionament i remodelació del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i 
Museu Cau Ferrat de Sitges. 
 
Les obres de restauració dels museus suposaven, segons el pressupost establert en el 
projecte executiu, una inversió total de 9.211.409,20 euros (IVA inclòs). La gestió global 
de les esmentades obres (licitació, execució, recepció, liquidació i extinció) fou 
assumida per la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i 
Patrimoni Arquitectònic de l'actual Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Diputació 
de Barcelona (DIBA). 
 
En el conveni es va pactar que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
pagaria les quantitats de 200.000 € l'any 2010, 1.500.000 € l'any 2011 i 1.300.000 € 
l'any 2012, directament a aquesta Diputació i prèvia justificació de la despesa abans 
del 30 de novembre de cada any. 
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Les obres es van iniciar l'1 de juny de 2010 i van finalitzar el 10 de juny de 2014, 
havent presentat la DIBA els corresponents certificats de despesa justificada per un 
import total de 10.378.820,87 euros. 
 
Previ requeriment de 22 de novembre de 2011, la corporació va rebre el 18 d’abril de 
2012, via compensació entre administracions, del Departament de Cultura de la 
Generalitat un primer pagament de 200.000.-€ corresponents a l'aportació acordada en 
el conveni per a l'any 2010. Tanmateix, no va pagar les quantitats establertes per a les 
anualitats de 2011 i 2012, que en total sumen 2.800.000 euros. 
 
La Gerència de Serveis i Equipaments, lnfraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic de la DIBA, mitjançant escrit de 7 de juliol de 2015, va realitzar-ne un 
primer requeriment de pagament a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, el qual no va ser atès. 
 
Mitjançant el Decret de la Presidència de 21 d’abril de 2016, notificat al Departament de 
Cultura el 19 de maig, se li va reclamar de nou el dit pagament als efectes previstos en 
l’article 29.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa (LJCA), sense que no el contestés. 
 
Finalment, i tractant-se d’un litigi entre administracions, a través del Decret de la 
Presidència de la DIBA de 13 d’octubre de 2016, notificat el 18 d’octubre, s’ha dut a 
terme el requeriment previ a la via jurisdiccional previst en l’article 44 LJCA, a fi que el 
dit Departament realitzi la prestació a què es va obligar, que no és altra que el 
pagament de 2.800.000 euros en concepte de l’aportació econòmica convinguda en 
relació amb la restauració del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau 
Ferrat de Sitges. 
 
Com sigui que el requeriment no ha estat contestat en el termini d’un mes, s’ha 
d’entendre rebutjat d’acord amb l’apartat 3. de l’article 44 LJCA, quedant expedita la via 
per interposar recurs davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa 
contra la inactivitat produïda. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de 
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial 
decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar-hi recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -òrgan competent 
per raó de la matèria-, per la qual cosa procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec 
de la defensa i representació de la corporació en el procediment judicial que s’iniciï. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya contra la inactivitat del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, consistent en l’incompliment del conveni 
signat per a la restauració, condicionament i remodelació del Museu Maricel de Mar, 
Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges, en no haver pagat el deute vençut, líquid 
i exigit que manté amb aquesta Diputació per un import de 2.800.000 euros.  
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè, mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, es faci càrrec de la defensa judicial i representació de la 
Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies superiors en què pugui 
derivar. 
 
Tercer. INCLOURE aquesta resolució en l’ordre del dia del Ple de la corporació en la 
primera sessió que es realitzi per a la seva ratificació.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 120/2017, de data 18 de 
gener, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 421/2016-E, 
procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 12 de 
setembre de 2016, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de 
trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2015 a la carretera BP-1241, a causa de 
l’existència de sorra a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 421/2016-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 
12 de setembre de 2016, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l'accident de trànsit 
ocorregut el 18 d’octubre de 2015 a la carretera BP-1241, a causa de l’existència de 
sorra a la calçada. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
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En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a 
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin 
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament. 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia 
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en 
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia 
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha 
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo 
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per 
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau 
ratificar aquestes designes. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 421/2016-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX 
contra el Decret de 12 de setembre de 2016, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de 
l'accident de trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2015 a la carretera BP-1241, a causa 
de l’existència de sorra a la calçada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona. 
 
Tercer. ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat 
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas, 
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en 
la pòlissa d’assegurança. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec 
de la companyia asseguradora AXA.” 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
del recurs de reposició interposat pel el Gremi de Blanquers d’Igualada contra 
l’acord número 609/16 de la Junta de Govern de data 24 de novembre de 2016, 
pel qual s’aprova la relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així 
com de les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en 
resolució de les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393 per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de juny de 2016 (AJG 
265/16) va aprovar les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393, que incorporen les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de 
la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament, 2016.  
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 24 de novembre de 
2016 (AJG 609/16), va aprovar la relació d’accions seleccionades i de les 
desestimades, així com de les aportacions econòmiques corresponents a les 
aprovades, en resolució de les convocatòries 201620165120008373, 
201620165120008383 i 201620165120008393 per l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016).  
 
Vist que dins de les accions desestimades en la convocatòria  201620165120008373 
per donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament any 2016 està la de 
l’entitat del Gremi de Blanquers d’Igualada per l’acció “Acompanyament al Ministeri 
d’Indústria del Marroc en la definició i implantació estratègica de l’ecosistema del 
sector del cuir a la regió de Fès-Boulemane” amb una puntuació de 59,25 punts, per 
haver esgotat el pressupost d’acord amb la base específica núm. 11 de la convocatòria 
de referència.  
 
Vist que l’entitat del Gremi de Blanquers d’Igualada va rebre la notificació de 
l’esmentat acord de la Junta de Govern en data 14 de de desembre de 2016, i que en 
data de 16 de gener de 2017 presenta en temps i forma recurs de reposició contra 
l’acord esmentat. 
 
Vist que mitjançant escrit, de data 5 de gener de 2017, l’entitat sol·licita vista de 
l’expedient administratiu, i que aquesta Corporació li comunica que pot realitzar aquest 
tràmit en data 20 de gener de 2017, i atès que l’entitat no podia en aquesta data es 
posposa aquest tràmit per quan l’entitat tingui disponibilitat. 
 
Atès que en el fonament de fet III del recurs de reposició presentat l’entitat manifesta 
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que desconeix la puntuació resultant de les valoracions de les entitats antecessores, i 
no obstant que en el tràmit de vista de l’expedient l’entitat pugui consultar la informació 
pertinent, cal indicar que el pressupost d’aquesta convocatòria es va esgotar amb la 
puntuació de 74 punts, i que han quedat desestimades pel mateix motiu 15 accions 
d’entitats amb puntuació superior a l’obtinguda pel Gremi de Blanquers d’Igualada i 8 
accions amb puntuació inferior. 
 
Atès que el Gremi de Blanquers d’Igualada en el seu escrit manifesta que es 
insuficientment puntuat el seu projecte, per la qual cosa presenta el recurs de reposició 
en base a una sèrie de consideracions relatives als criteris objectius de valoració de la 
base específica 9 de la convocatòria de referència, sobre les quals l’Oficina de 
Cooperació al desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals ha emès 
un informe en data 23 de gener de 2017, que s’acompanya al present instrument, en el 
qual les contesta detalladament desestimant les al·legacions presentades per l’entitat i 
mantenint la puntuació assignada de 59,25 punts.  
 
Seguidament es fa un breu extracte de les consideracions que l’entitat ha presentat en 
el recurs de reposició i de la seva contestació de conformitat amb l’esmentat informe 
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament: 
 

1.- Entitat sol·licitant /agrupació (criteri objectiu de la base específica 9) 
 
Malgrat que en el recurs de reposició el Gremi de Blanquers d’Igualada manifesta que ha 
realitzat diverses assistències tècniques a la zona del nord d’Àfrica, amb especial incidència 
al Marroc, en la documentació aportada a la sol·licitud (formulari i memòria) només consten 
dos projectes de cooperació al desenvolupament al Marroc i és en funció d’aquesta 
informació que s’apliquen els criteris de valoració tal com es detalla a l’informe esmentat de 
l’Oficina de cooperació al desenvolupament. 
 
2.- Pertinença (criteri objectiu de la base específica 9) 
 
L’entitat manifesta que “la població destinatària, s’identifica de forma clara a l’apartat 
referent al context, antecedents o justificació la situació que pateix la regió a causa de les 
deficiències en el desenvolupament de l’activitat econòmica i de producció en el sector del 
cuir, que provoca una manca de salubritat i de condicions dignes laborals dels treballadors 
del sector de la pell en la regió de Fès-Boulemane (Marroc). Aquest àmbit, com es dedueix 
del contingut del projecte, configura una part important de l’economia local, però que no ha 
evolucionat en els darrers quaranta anys, provocant així situacions de problemes de 
precarietat laboral, discriminació de gènere, explotació, contaminació i insostenibilitat 
econòmica i d’involució industrial. 
 
L’actuació està destinada, tal i com es detalla al projecte, als treballadors i treballadores, als 
governs locals per a la regulació i desenvolupament competencial, a les empreses 
implicades, i als agents socials i econòmics de la regió, peces claus en la millora dels 
processos de producció, normatives i de protecció ambiental i laboral.  
 
Pel que fa a la implicació de les administracions públiques i el teixit social i empresarial del 
territori, l’assignació de 3 punts sobre 10 és absolutament improcedent, atès que tal i com 
implica el projecte, el Govern de Marroc, i especialment el Ministeri d’Indústria del Marroc, 
l’Ajuntament de Fès, la totalitat del sector de cuir al Marroc, la Universitat d’Enginyers de 
Fès, l’Ajuntament d’Igualada i el propi Gremi d’Adobers d’Igualada, així com totes les 
entitats lligades al sector, es troben compromeses...” 
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En resposta l’informe esmentat de l’Oficina de Cooperació al desenvolupament indica que 
tots els documents aportats per l’entitat relatius a la participació d’altres actors en el projecte 
són de 2014 i 2015, sense especificar estar vinculats a la convocatòria de projectes 2016. 
Per tant, els documents aportats i la descripció de les activitats no reflecteixen 
detalladament quina és la implicació concreta d’aquests actors en el projecte (el rol que 
desenvolupen en l’execució) (criteri 2.1). Que el context hauria d’estar més detallat 
incorporant dades específiques que haurien de reforçar la pertinença i la justificació del 
projecte (criteri 2.4). I que no s’identifica amb detall els destinataris ni els participants, per 
obtenir la puntuació màxima el projecte hauria de contemplar una caracterització i 
quantificació dels participants i destinataris del projecte (criteri 2.5).   
  
3.- Metodologia (criteri objectiu de la base específica 9) 
 
L’entitat manifesta que “No és en cap cas cert que hi hagi una descripció insuficient de les 
activitats a portar a terme en el marc del projecte, atès que aquestes estan explicades de 
forma detallada i intel·ligible, així com correctament planificades pel que fa la seva execució 
i assignació d’indicadors de qualitat, progressió i desenvolupament de cadascuna de les 
accions...”  
 
“Es reconeix que els objectius desitjats, en funció de les finalitats previstes per la 
convocatòria, són correctes, però en canvi no s’assigna la puntuació màxima pel que fa a 
aquest apartat”    
 
Es reconeix que els mecanismes de seguiment són adequats, però no s’assigna els 5 punts 
possibles...” 
 
“S’evidencia la incorporació d’elements d’innovació pel que fa als aspectes de rellevància 
tecnològica, transferència de coneixement, formació d’estudiants i del personal implicat en 
les fases de producció i els mitjans d’actuació de la informació a partir de mecanismes de 
comunicació per a la difusió dels avanços...” 
 
L’informe esmentat contesta aquesta consideració indicant que en relació amb la claredat i 
coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos, per obtenir la puntuació 
màxima, els resultats haurien de constatar específicament i quantificar les millores socials i 
ambientals que es poden derivar del projecte (criteri 3.1).  
 
Les activitats no estan correctament descrites ni prou desenvolupades, i tampoc s’especifica 
els recursos humans i materials disponibles per portar a terme el pla d’acció (criteri 3.2).  
 
Els mecanismes de seguiment es consideren correctes però els indicadors no estableixen 
fites quantitatives o qualitatives que permetin a la finalització del projecte valorar el grau 
d’assoliment(criteri 3.3).  
 
El rol dels actors implicats és més passiu que actiu. La seva implicació es presenta de 
manera genèrica, i no s’especifica el grau de participació dels diferents actors, ni dels 
beneficiaris, en cap activitat concreta. El pes executor del  projecte recau en el consultor 
extern (criteri 3.4).  
 
S’ha considerat la temàtica innovadora amb relació als temes habituals dels projectes de 
cooperació, però no s’han observat elements innovadors en la metodologia de treball -
execució per mitja d’un consultor extern de moltes de les activitats i manca de detall d’altres 
- ni en les fonts de finançament. És per això que no s’ha atorgat la puntuació màxima a 
aquest criteri (criteri 3.5). 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

20 

4.- Viabilitat i sostenibilitat (criteri objectiu de la base específica 9) 
 
L’entitat manifesta que “...únicament s’assigna 1 punt, dels 5 possibles, a l’apartat 4.2, així 
com 3, dels 5 possibles, pel que fa al grau de sostenibilitat de l’acció, quan esdevé 
plenament identificada la continuïtat i consolidació de les actuacions eventualment 
executades a la vista del grau d’implicació dels agents intervinents, la capacitació dels 
treballadors i sector empresarial a qui va dirigit, el compromís de desenvolupament normatiu 
o l’acompanyament permanent en la implantació dels canvis per part del Gremi de 
Blanquers d’Igualada, entre d’altres. 
 
Tanmateix, a l’apartat 13 de la sol·licitud es descriuen plenament les accions de 
comunicació i difusió dirigides al sector de la pell, la població de proximitat, destinatària final 
de les millores que implicarien el desenvolupament de les actuacions, així com la ciutadania 
de Catalunya. 
 
La utilització dels mitjans de comunicació, en tota la seva extensió, la publicació dels estudis 
de resultats, la constitució d’un blog interactiu, així com les conferències previstes, amb la 
participació de totes les administracions i sector de referència, esdevenen elements clau per 
a donar a conèixer l’evolució i resultats del projecte. 
 
És, per tant, que l’assignació de 2,5 punts pel que fa a la incorporació d’accions de 
comunicació i difusió està infravalorada, atès que aquest apartat compta amb tots els 
elements propis del seu contingut.” 
 

En contestació, l’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament estableix que 
els eixos transversals de la convocatòria són: drets humans, gènere, sostenibilitat i 
cultura de la pau, que el projecte no parla de l’eix de la cultura de la pau i a la matriu 
de planificació del projecte no es concreta la inclusió dels eixos esmentats amb cap 
resultat, ni indicador. Per obtenir la puntuació màxima la memòria tècnica hauria 
d’especificar per cada eix, com s’incorporen en el projecte, en quines accions, resultats 
i/o indicadors es concreten (criteri 4.2)  
 

En relació amb la sostenibilitat de l’acció un cop finalitzat el projecte, aquest apartat es 
valora la sostenibilitat dels recursos, la sostenibilitat ambiental i la dependència 
econòmica i organitzativa. Els dos primers aspectes es puntua al màxim però el 
projecte genera una dependència econòmica i organitzativa i per aquest motiu no 
assoleix la puntuació màxima (criteri 4.3). 
 

En relació amb la incorporació d’accions de comunicació i difusió per obtenir la 
puntuació màxima, el projecte hauria d’incloure un breu esquema del pla de 
comunicació que es proposa que inclogui continguts i missatges que es volen 
traslladar, públic al qual es vol dirigir i mitjans que utilitzarà (criteri 4.4). 
 

Vist que, de conformitat a l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, correspon resoldre 
els recursos de reposició al mateix òrgan que el va dictar, i que l’acord contra el qual 
s’interposa el recurs (AJG 609/16) el va dictar la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, de conformitat al punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). Vist, de forma 
concordant, el punt 8.2 de la pròpia Refosa 1/2016 citada.  
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En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- ADMETRE a tràmit el recurs de reposició presentat per l’entitat Gremi de 
Blanquers d’Igualada contra l’acord núm. 609/16 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona adoptat en data 24 de novembre de 2016, en relació a la desestimació 
de l’acció “Acompanyament al Ministeri d’Indústria del Marroc en la definició i 
implantació estratègica de l’ecosistema del sector del cuir a la regió de Fès-
Boulemane”. 
 
Segon.- DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades en el recurs de 
reposició interposat per l’entitat esmentada en l’acord precedent, mantenint la 
puntuació assignada al projecte, de 59,25 punts, d’acord amb els criteris objectius de 
la base específica 9 de la convocatòria  201620165120008373 i l’informe de data 23 
de gener de 2017 emès per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció 
de Relacions Internacionals, que s’acompanya al present instrument.   
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Gremi de Blanquers d’Igualada.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
9.- Ratificació del Decret de la Presidència, núm. 245/17 de data 25 de gener, que 
resol rectificar errors materials existents en recursos del Catàleg de serveis de 
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 

“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 22 de desembre de 
2016, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el 
Catàleg de serveis de l’any 2017, en el que es contenen els recursos que es 
convoquen, els seus destinataris i els criteris de valoració; i també el règim del 
Catàleg, que són les bases de la convocatòria per les quals es regeix aquest (AJG 
673/16). 

 

2. D’acord amb l’article 2 d’aquest règim, per cada recurs, el Catàleg proporciona la 
següent informació: 

 

- Nom, descripció i codi del recurs 
- Tipus i classe del recurs 
- Àrea de la Diputació que el promou 
- Programa del qual en forma part 
- Unitat prestadora de referència de la Diputació 
- Àmbit de cooperació  
- Termini de sol·licitud 
- Destinataris 
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- Criteris de valoració de sol·licituds 
- Condicions de concertació, si n'hi ha, les quals estableixen les particularitats i 

requisits del recurs en matèria de sol·licitud i execució 
- Compromisos de qualitat aplicables i mesures d'esmena 
 

3. Entre els recursos catalogats, es va incloure el recurs “Activitats culturals dels ens 
supramunicipals”, que gestiona l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, dependent 
de la Gerència de Serveis de Cultura, amb la següent informació: 

 

a. Tipus i classe del recurs: Recurs econòmic – Ajut econòmic 
b. Destinataris: Consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis 
c. Termini de sol·licitud: 07/02/2017 

 

4. En data 17 de gener de 2017, la Gerent de Serveis de Cultura ha emès un informe 
que ha fet arribar a aquesta Direcció de Serveis, el text del qual es reprodueix a 
continuació: 
 
“INFORME PER A L’ESMENA DEL RECURS 10005 “Activitats culturals dels ens 
supramunicipals” DEL CATÀLEG D’ACTIVITATS I SERVEIS 2017 DE LA XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 
 
L’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals de la Gerència de Serveis de Cultura gestiona el 
recurs econòmic 17005 del catàleg d’Activitats i Serveis 2017 de la Xarxa de Governs 
Locals que du per nom: “Activitats culturals dels ens supramunicipals”, i que fou aprovat com 
tot el catàleg per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de 
desembre de 2016. 
 
Es tracta d’un recurs econòmic adreçat a finançar els projectes culturals que gestionen ens 
supramunicipals com els Consells Comarcals, les Mancomunitats i els Consorcis de 
Municipis, però s’ha detectat una errada en l’oferta aprovada ja que restringeix els 
destinataris d’aquest recurs a Consells comarcals, mancomunitats i comunitats de municipis 
deixant fora als Consorcis. 
 
Es sol·licita l’esmena d’aquest camp i que s’incloguin també com a destinataris els consorcis 
locals.” 

 

5. Entre els recursos catalogats, també es va incloure el recurs “Plans locals LGTBI”, 
que gestiona l’Oficina de les Dones i LGTBI, dependent de la Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania, amb la següent informació: 

 

a. Tipus i classe del recurs: Recurs tècnic – Redacció de plans, projectes i 
informes 

b. Programa: Igualtat i LGTBI 
c. Destinataris: ajuntaments, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis 

locals i entitats municipals descentralitzades 
d. Termini de sol·licitud: 07/02/2017 

 

6. En data 13 de gener de 2017, la Gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania ha emès 
un informe que ha fet arribar a aquesta Direcció de Serveis, el text del qual es 
reprodueix a continuació: 
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“INFORME PER A LA MODIFICACIÓ DEL RECURS PLANS LOCALS LGTBI DEL 
CATÀLEG 2017 
 
Vista la detecció d’una errada en el recurs tècnic del catàleg de serveis del 2017: Plans 
locals LGTBI, codi 17194 en les condicions de concertació, en el sentit que el recurs s’ha 
d’adreçar a la totalitat dels ens locals, i, per error , no es va marcar l’opció Consells 
comarcals a la base de dades. 
 

Vist que el programa al qual ha de pertànyer aquest recurs és Dones i LGTBI, enlloc 
d’Igualtat i LGTBI. 
 

I donat que és un recurs nou i estratègic per  a les nostres línies de mandat que ens caldria 
poder rectificar les esmentades errades amb els tràmits pertinents. 
 

Vist també que el termini de sol·licitud del recurs en qüestió finalitza el 07/02/2017, caldria 
també ampliar l’esmentat termini fins a 31/03/2017, com a mínim, per tal que els consells 
comarcals disposin de temps suficient per tramitar les seves demandes. 
 

En base a l’anterior cal iniciar els tràmits pertinents per al canvi en les condicions de 
concertació esmentades, és a dir:   
 

 Ampliació dels destinataris als consells comarcals 

 Canvi de programa (Dones i LGTBI en lloc d’Igualtat i LGTBI) 

 Canvi del termini de sol·licitud a 31/03/2017 en lloc de 07/02/2017.” 
 

7. D’acord amb la circular de criteris per a l’elaboració del Catàleg de serveis de l’any 
2017 de la Diputació de Barcelona, aprovada per decret de la presidenta D 9818, 
de data 14/10/2016, l’eina de suport a la catalogació és l’aplicatiu Ofert@, una 
base de dades que els centres gestors han d’emplenar amb la informació dels 
recursos a catalogar, i a partir de la qual s’elabora el Catàleg. 

 
8. En els dos casos esmentats, s’ha produït un error material en la mecanització de 

les dades per part dels centres gestors, en no haver marcat aquests com a 
destinataris dels recursos oferts tots els tipus d’ens que havien de ser-ho i/o haver 
mecanitzat malament el nom del programa en què s’havia d’emmarcar el recurs. 

 

9. Les modificacions del Catàleg, d’acord amb el règim de distribució competencial 
vigent, les ha d’aprovar la Junta de Govern. En aquest sentit, la primera Junta de 
Govern en què es podria aprovar aquest assumpte és la que està previst que se 
celebri el 9 de febrer de 2017. 

 

10. La modificació del recurs “Plans locals LGTBI” es podria elevar a la Junta de 
Govern de 9 de febrer de 2017, atès que el centre gestor proposa ampliar el 
termini de sol·licitud fins al 31 de març de 2017, sense que aquesta ampliació 
afecti a la resolució dels ajuts, que en el cas dels recursos tècnics està 
descentralitzada en cada centre gestor i es produeix pel procediment de concessió 
directa. 

 

11. No obstant, l’altre recurs a esmenar, “Activitats culturals dels ens supramunicipals” 
és un recurs consistent en un ajut econòmic, i la seva modificació per Junta de 
Govern de 9 de febrer de 2017 es produiria amb posterioritat a la data de 
finalització del termini de sol·licitud dels recursos consistents en ajuts econòmics, 
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que és el 7 de febrer de 2017, tal com es va establir tant a l’esmentada circular de 
criteris per a l’elaboració del Catàleg com al règim del Catàleg. 

 

12. Aquest termini de sol·licitud és el mateix per als 72 recursos catalogats 
consistents en ajuts econòmics, i la seva alteració desequilibraria el calendari de 
la resolució de la convocatòria de tots ells, la tramitació de la qual està 
centralitzada en aquesta Direcció de Serveis i es produeix en unitat d’acte pel 
procediment de concurrència competitiva; d’aquí la urgència en la seva tramitació. 

 

13. L’alteració del termini de sol·licitud només per a un d’aquests recursos 
comportaria l’alteració per als 71 restants, atès que una de les característiques de 
la convocatòria d’ajuts econòmics catalogats, com s’ha dit, és la seva tramitació 
en unitat pel procediment de concurrència competitiva. 

 

14. Aquesta alteració també comportaria un retard en la resolució de la convocatòria i 
en la concessió efectiva de tots els ajuts als beneficiaris, contravenint l’interès 
general. 

 

15. Per tot això, vist l’apartat 2.4.b) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret 
núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual la 
presidenta de la Diputació es reserva la competència per a l'exercici, per raons 
d'urgència, de les competències del Ple i les de la Junta de Govern, sense 
perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió que celebri, 
es considera que el més adient és promoure la modificació dels recursos 
catalogats mitjançant un decret de la presidència de la Diputació, a ratificar en la 
següent sessió de la Junta de Govern que se celebri. 

 

16. D’aquesta manera, d’una banda, es permet la participació de tots els ens que els 
centres gestors corresponents consideren que han de ser destinataris dels seus 
recursos; i, de l’altra, es garanteix la resolució de la convocatòria en el termini 
inicialment previst. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, preveu que les Administracions Públiques 
puguin rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
2. Vist l’apartat 2.4.b) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, 

de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual la presidenta de la 
Diputació es reserva la competència per a l'exercici, per raons d'urgència, de les 
competències del Ple i les de la Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació 
per l’òrgan competent en la següent sessió que celebri. 

 
3. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm. 1/2016, que atribueix a la Junta de Govern la 

competència per a aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i 
aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. RECTIFICAR, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor responsable, 
l’error material existent en el recurs “Activitats culturals dels ens supramunicipals” del 
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en 
conseqüència, modificar-lo per tal d’afegir com a destinataris els consorcis locals. 
 

Segon. RECTIFICAR, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor responsable, els 
errors materials existents en el recurs “Plans locals LGTBI” del Catàleg de serveis de 
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en conseqüència, 
modificar-lo en el sentit següent: 
 

a. Canviar el nom del programa en què s’emmarca el recurs a “Dones i LGTBI”. 
b. Afegir com a destinataris els consells comarcals. 
c. Ampliar el termini de sol·licitud fins al 31/03/2017. 

 

Tercer. En virtut de la modificació aprovada en els apartats primer i segon, modificar 
l’article 6, punts 1 i 3, “Quantia total i consignació pressupostària”, del règim del 
Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en allò 
que afecta als centres gestors dels recursos esmentats, en el sentit següent: 
 

Art. 6.1, pel que fa al recurs “Activitats culturals dels ens supramunicipals”: 
 

Orgànic Centre 
gestor 

Aplicació 
Pressupostària 

Núm. 
expedient 
SIGC 

Quantia 
ajuts econ. 
(EUR) 

Quantia 
total ajuts 
econ. 
(EUR) 

Observacions 

40101 Of. 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

G/40101/33400/46380 
G/40101/33400/46580 
G/40101/33400/46680 
G/40101/33400/46780 

2016/001
1222 

35.000,00 35.000,00 S'han d'obrir 
aplicacions 
pressup. amb 
concepte 3, 5, 
6 i 7 

 
Art. 6.3, pel que fa al recurs “Plans locals LGTBI”: 
 

Orgànic Centre 
gestor 

Aplicació Pressupostària Quantia 
ajuts econ. 
(EUR) 

Quantia 
total ajuts 
econ. 
(EUR) 

Observacions 

60301 Of. 
Polítiques 
d'Igualtat i 
Drets Civils 

G/60301/23110/46285 
G/60301/23110/46385 
G/60301/23110/46585 
G/60301/23110/46685 
G/60301/23110/46785 
G/60301/23110/46885 

175.000,00 175.000,00 S'han d'obrir 
aplicacions 
pressup. amb 
concepte 3, 5, 
6, 7 i 8 

 
Quart. En virtut de la modificació aprovada en l’acord segon, modificar el capítol 11, 
“Terminis màxims”, del règim del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, per tal d’assignar com a termini de sol·licitud del recurs 
“Plans locals LGTBI” el 31/03/2017. 
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Cinquè. DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l’aprovació del present decret en 
la següent sessió que celebri, als efectes de la seva ratificació. 
 
Sisè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació del present 
decret.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni  per a l’autorització d’ús de la planta primera i sanitaris de la planta 
altell de la nau de l’antiga biblioteca de l’edifici 12 del recinte Escola Industrial, a 
favor de la Fundació The Barcelona Institute Of Science and Technology (BIST).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona és propietària dels espais del recinte Escola Industrial, 
ubicat a Barcelona i delimitat pels carrers Comte d’Urgell, Paris, Viladomat i Rosselló, 
integrat, entre d’altres, per l’edifici 12. El referit edifici figura inscrit a l’Inventari de Béns 
de la Diputació amb el codi d’actiu F000906 amb naturalesa jurídica de bé de domini 
públic. 
 
Des de 1998 la Diputació de Barcelona ha vingut col·laborant en la gestió del Consorci 
Escola Industrial de Barcelona, que s’ubicava als espais titularitat de la Diputació al 
recinte de l’Escola Industrial amb finalitats relatives a l’àmbit del coneixement. Aquests 
espais, i concretament la nau de l’antiga biblioteca de l’edifici 12, han quedat 
disponibles amb el trasllat de la nova Escola d’Enginyeria Barcelona Est, integrada a la 
UPC, al Campus Besós. 
 

En data 27 de setembre de 2016, la Directora General de la Barcelona Institute of 
Science and Technology (BIST) ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona «que 
l’autoritzi a traslladar la seu de la Fundació BIST i els seus efectius actuals als espais 
que ocupava la biblioteca de l’Escola d’Enginyers a l’antiga nau entre els edificis 12 i 
14 del Recinte de l’Escola Industrial». 
 
La Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology és una entitat privada 
sense ànim de lucre amb fins científics que, d’acord amb els seus estatuts 
fundacionals, té com a missió afavorir, en un ambient d’excel·lència científica 
multidisciplinària, la recerca en la frontera del coneixement de la ciència i la tecnologia. 
 
Dintre d’aquest context i en l’àmbit de les seves competències com a titular dels béns, 
l’ordre del dia de la Junta de Govern de la Diputació de data 26 de gener de 2017 
inclou un punt relatiu a l’aprovació de l’expedient amb el text de la minuta d’un conveni 
marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Empresa i Coneixement, i la Fundació Institució dels Centres de 
Recerca de Catalunya (I-CERCA) per a la promoció del coneixement en els espais del 
recinte Escola Industrial. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

27 

Aquest conveni té com una de les finalitats la promoció i posada a disposició, per part 
de la Diputació de Barcelona, d’espais a entitats que desenvolupin o donin suport a 
activitats en l’àmbit del coneixement i a aquesta finalitat responen els objectius de la 
Fundació The Barcelona Institut of Science and Technology.  
 
La Diputació de Barcelona no té previst que s’ocupin els espais sol·licitats per a la 
realització de cap dels seus projectes propis d’actuació ni per als serveis que presta i 
és voluntat de la Diputació de Barcelona continuar col·laborant en la potenciació del 
recinte com a espai estratègic de la ciutat, per tal que aquest conjunt d’edificis de la 
seva titularitat puguin ser receptors i seu de les millors iniciatives en l’àmbit del 
coneixement, i es consolidi així el recinte com un parc de recerca de desenvolupament 
científic i tecnològic català per a la promoció del coneixement a Catalunya com a 
objectiu estratègic del país. Per aquests motius, es creu oportú atendre la petició de la 
Fundació per autoritzar-ne l’ús sol·licitat per al suport d’activitats de coneixement i 
recerca.  
 
L’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim 
local, disposa que les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i en 
l’àmbit de les seves respectives competències, tenen plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
 
L’article 57 de la LRBRL, juntament amb els articles 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre de Règim jurídic del sector públic i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, contenen la regulació jurídica dels convenis.  
 
Segons l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
administracions públiques, respecte a les autoritzacions sobre béns de domini públic, 
en relació a la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que regula la 
utilització dels béns i drets de domini públic, es considera que l’operació patrimonial 
més adient per a la posada a disposició de l’espai sol·licitat és la de l’autorització d’ús 
pel procediment d’adjudicació directa, atès que es pretén que el recinte Escola 
Industrial esdevingui espai estratègic i eix estructural de les polítiques públiques 
vinculades al coneixement i la recerca, i a aquestes finalitats d’interès general respon 
la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology, com a entitat privada 
sense ànim de lucre, que les té definides entre els seus objectius fundacionals. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 8.1.c) de la Llei de Patrimoni de les 
administracions públiques, de caràcter bàsic; l’article 83.2 de la llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 
l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i els articles 75.3 i 178 del Reglament de 
Patrimoni dels ens locals, relatius als principis de publicitat i transparència, se sotmet 
aquesta autorització d'ús a informació pública. 
 
A l’expedient consten la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de data 19 i 20 de 
gener de 2017, respectivament. 
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Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial és aplicable l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local. 
 
Vist l’apartat 3.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), d’acord amb el qual correspon l’aprovació 
de l’autorització d’ús a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que 
s’elevi a la Junta de Govern l’adopció, per delegació de la Presidència, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’autorització d’ús dels espais de la nau de l’antiga 
biblioteca de l’edifici 12 del recinte Escola Industrial, delimitats d’acord amb els plànols 
de planta que s’adjunten com a annex a la minuta del conveni, per part de la Fundació 
The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). 
 
Segon.- APROVAR la minuta de conveni de regulació de les condicions de 
l’autorització a favor de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology 
(BIST), d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

«CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ THE 
BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PER A L’AUTORITZACIÓ 
D’ÚS DE LA PLANTA PRIMERA I SANITARIS UBICATS A LA PLANTA ALTELL DE LA 
NAU DE L’ANTIGA BIBLIOTECA DE L’EDIFICI 12 DEL RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ..............,.. 
 
La Fundació THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 
representada per ..... 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària dels espais del recinte Escola Industrial, ubicat 

a Barcelona i delimitat pels carrers Comte d’Urgell, Paris, Viladomat i Rosselló, integrat 
entre d’altres per l’edifici 12. El referit edifici figura inscrit a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb el codi d’actiu F000906 i té naturalesa de bé de domini públic amb una 
superfície de 20.321,58 m2. 

 
II. La Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology, en endavant referida 

com a “Institut”, és una entitat privada sense ànim de lucre amb fins científics, amb 
personalitat jurídica pròpia inscrita al Registre d’Entitats del Departament de Justícia de 
la Generalitat amb el número 2921 en data 30 d’octubre de 2015, que, d’acord amb els 
seus estatuts fundacionals, té com a missió afavorir, en un ambient d’excel·lència 
científica multidisciplinària, la recerca en la frontera del coneixement de la ciència i la 
tecnologia, essent la seva comunitat científica la integrada en els centres de recerca que 
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hi participen: Centre de Regulació Genòmica (CRG), Insitut Català d’Investigació 
Química (ICIQ), Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institut de 
Ciències Fotòniques (ICFO), Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i Institut de 
Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Les seves finalitats són: 

 
1. Contribuir a la millora de les condicions per dur a terme recerca d’alta qualitat dels 

centres de recerca que n’integren la comunitat científica i incrementar-ne la visibilitat 
internacional. 

2. Produir una oferta coordinada de postgrau d’excel·lència d’impacte internacional. 

3. Possibilitar una massa crítica que multipliqui les capacitats dels centres de recerca en 
diversos àmbits com la transferència de coneixement, plataformes científiques i 
tecnològiques i atracció d’estudiants, entre d’altres. 

4. Cooperar per aquestes finalitats amb institucions científiques, empreses i qualsevol 
altres persones físiques o entitats públiques i privades. 

 
III. En data 27 de setembre de 2016, la Directora General de la Fundació Barcelona Institute 

of Science and Technology (BIST) ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona «que 
l’autoritzi a traslladar la seu de la Fundació BIST i els seus efectius actuals als espais 
que ocupava la biblioteca de l’Escola d’Enginyers a l’antiga nau entre els edificis 12 i 14 
del Recinte de l’Escola Industrial».  

 
IV. Des de 1998 la Diputació de Barcelona ha vingut col·laborant en la gestió del Consorci 

Escola Industrial de Barcelona (en endavant CEIB), que s’ubicava als espais titularitat de 
la Diputació al recinte Escola Industrial amb finalitats relatives a l’àmbit del coneixement. 
Aquests espais, i concretament la nau de l’antiga biblioteca de l’edifici 12, han quedat 
disponibles amb el trasllat de la nova Escola d’Enginyeria Barcelona Est, integrada a la 
UPC, al Campus del Besós. 

 
V. En data 26 de març de 2009 la Diputació de Barcelona va subscriure el document 

d’adhesió al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que preveu un marc 
estable de compromís a llarg termini entre els diferents agents implicats per 
desenvolupar una acció de país conjunta que permeti situar el coneixement com a 
element essencial per a la prosperitat econòmica de Catalunya i per a la millora de la 
qualitat de vida dels seus habitants. El PNRI té com a un dels seus objectius el de 
configurar la Catalunya del 2020 com un pol internacional de referència en coneixement, 
mitjançant la creació d’entorns d’excel·lència que formin, captin i retinguin el millor talent i 
així les administracions catalanes i els sector públics es configuren com a motor per a 
donar suport a la creació de comunitats cooperatives de coneixement que generin alt 
valor afegit cooperant amb altres agents i participant en el desenvolupament de sinergies 
i entorns locals i territorials. 

 
VI. És voluntat de la Diputació de Barcelona continuar col·laborant en la potenciació del 

recinte com a espai estratègic de la ciutat, per tal que, aquest conjunt d’edificis de la 
seva titularitat puguin ser receptors i seu de les millors iniciatives en l’àmbit del 
coneixement per mantenir i potenciar la tradició històrica heretada des de la 
Mancomunitat del fet que aquests espais hagin estat custodiats per institucions dins 
l’àmbit del coneixement i es consolidi així el recinte com un parc de recerca de 
desenvolupament científic i tecnològic català per a la promoció del coneixement a 
Catalunya com a objectiu estratègic del país. Dintre d’aquest context i en l’àmbit de les 
seves competències com a titular dels béns, la Diputació està tramitant un expedient 
d’aprovació d’un conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement i la Fundació Institució 
dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) per a la promoció del coneixement en 
els espais del recinte Escola Industrial, una de les finalitats del qual és la promoció i 
posada a disposició per part de la Diputació dels espais a entitats que desenvolupin o 
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donin suport a activitats en l’àmbit del coneixement, d’acord amb els principis de gestió i 
administració dels seus béns de la normativa patrimonial. I aquesta finalitat responen els 
objectius de l’Institut amb el qual se signa aquest conveni d’autorització d’ús d’espais 
específic. 

 
VII. Entre les competències pròpies de les diputacions, d’acord amb l’article 36 apartat 1 

lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es troba la 
cooperació en el foment del desenvolupant econòmic i social, d’acord amb les 
competències de la resta d’Administracions Públiques en aquest àmbit. 

 
VIII. La competència, d’acord amb l’apartat 3.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, sobre 

nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, correspon a la Junta 
de Govern, per delegació de la Presidència. 

 
IX. En concordança amb els fets i fonaments jurídics fins ara exposats, i dins l’àmbit de les 

seves competències, les parts han acordat regular per conveni l’autorització d’ús dels 
espais delimitats en aquest conveni a favor de l’Institut per tal que aquest assoleixi les 
seves finalitats.  

 
X. L’Institut va aprovar la subscripció del present conveni, mitjançant la decisió presa pel 

Director General en virtut dels poders atorgats pel Patronat de la Fundació. 

 
XI. La Diputació, mitjançant dictamen....................va aprovar la subscripció del present 

conveni entre la Diputació de Barcelona i La Fundació The Barcelona Institute of Science 
and Technology, que es regeix pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni  

 
És objecte d’aquest conveni la regulació de l’autorització d’ús dels espais de la nau de 
l’antiga biblioteca de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial, delimitats d’acord amb els 
plànols de planta que s’adjunten com a annex I.  

 
Del referit espai, és objecte de l’autorització durant tot el període de vigència del conveni la 
primera planta, amb una superfície de 263,80 m2, i l’espai destinat als sanitaris de la planta 
altell, amb una superfície de 43,80 m2.  

 
Addicionalment i fins a l’inici de les obres d’adaptació per a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques per a la instal·lació de l’ascensor i nova escala, també es podrà utilitzar 
l’espai corresponent a l’aula de l’extrem llevant de la primera planta, amb una superfície de 
78,28 m2. Acabades les referides obres d’adaptació, l’espai resultant formarà part de 
l’autorització i comportarà l’actualització del cànon d’acord amb l’ampliació de l’espai a 
utilitzar que en resulti, mitjançant acord exprés i aprovació de la corresponent addenda al 
present conveni. 

 
S’exclouen expressament del present conveni les plantes de la nau subterrània, baixa i 
altell, a excepció dels serveis sanitaris indicats anteriorment, perquè no són objecte de la 
present autorització. No obstant, la planta baixa i l’altell podran ser utilitzades amb la 
comunicació i autorització prèvia necessària per part de la Diputació de Barcelona. 
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Segon. Identificació del bé 
 

Planta primera de la nau de l’antiga biblioteca de l’edifici 12 del recinte Escola Industrial, 
amb una superfície de 263,80 m2 i els serveis sanitaris de la planta altell, amb una 
superfície de 43,80 m2, que formen part de l’actiu de l’edifici inscrit a l’inventari de béns de 
la Diputació amb el codi F000906, amb naturalesa jurídica de bé de domini públic (en 
endavant, l’”Espai”). 

 
S’adjunta al present conveni com annex I plànol de plantes de la nau de l’edifici 12 del 
recinte Escola Industrial facilitats per la Subdirecció de l’Edificació. 

 
Tercer. Destí de l’Espai 

 
3.1. L’Espai es destinarà a la realització d’activitats de suport al coneixement i la recerca, i 

en general qualsevol activitat que tingui per objecte el compliment de la missió i les 
finalitats de l’Institut, definides a l’Antecedent II. 

 
3.2. En cap cas es podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma l’Espai ni 

tampoc l’autorització, atès que s’han tingut en compte característiques pròpies de 
l’autoritzat. 

 
Quart. Entrada en vigor i durada del conveni  

 
4.1. El present conveni entrarà en vigor i desplegarà efectes des de la data de la seva 

signatura, i en cas d’haver-n’hi dues dates, en la darrera. 

 
4.2. El conveni tindrà una durada inicial de dos anys. 

 
4.3. Es podrà prorrogar, mitjançant acord exprés de les parts, per un període de dos anys 

més. 

 
Cinquè. Contraprestació econòmica  

 
L’autorització d’ús es subjecta a un cànon mensual de nou-cents vint-i-dos euros amb 
vuitanta cèntims (922,80 euros). 

 
Sisè. Gestió 

 
6.1. L’Institut gestionarà la utilització de l’Espai de manera directa.  

 
6.2. Així mateix l’Institut assumirà en qualsevol cas les responsabilitats que es puguin 

derivar al respecte.  

 
Setè. Estat i lliurament de l’Espai i de documentació 

 
7.1. L’Institut és coneixedor de l’estat en que se li lliura l’Espai i reconeix que la Diputació li 

ha facilitat l’accés per tal que pogués realitzar els estudis i informes necessaris que 
convinguessin al seu interès. 

 
7.2. El lliurament de l’Espai es realitzarà mitjançant acta aixecada a tal efecte. Els defectes 

ocults seran reparats per part de la Diputació. 
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Vuitè. Provisió de mitjans materials i recursos humans  

 
L’Institut proveirà tots els mitjans materials i els recursos humans necessaris per al 
desenvolupament del destí, previst en aquest conveni per a l’Espai, l’ús del qual s’autoritza. 

 
Novè. Subministraments continus 

 
9.1. En cas de no estar donats d’alta els serveis relatius als subministraments elèctrics, 

d’aigua, gas i de telecomunicacions, i tots aquells que calguin per acomplir 
adequadament el fi establert en el present conveni, l’Institut els contractarà directament 
amb les companyies corresponents. 

 
9.2. En cas d’estar donats d’alta els serveis esmentats en l’apartat 9.1., la Diputació 

procedirà a fer les gestions necessàries per efectuar al canvi de titular de les pòlisses 
dels contractes a favor de l’Institut.  

 
9.3. En cas de no haver escomeses d’aquests subministraments, l’Institut sol·licitarà, al seu 

càrrec, la seva instal·lació, així com dels comptadors individuals que s’escaiguin. 

 
9.4. Caldrà l’autorització de la Diputació per la constitució de servituds per executar 

instal·lacions de subministraments.  
 

Desè. Obligacions econòmiques diverses   

 
10.1. L’Institut assumirà el pagament de les despeses, tributs i altres gravàmens que 

recaiguin sobre el bé objecte d’aquest conveni en proporció a l’espai utilitzat i, en tot 
cas, el de l’Impost de Béns Immobles.  

 
10.2. A tal efecte, i en cas que no sigui el subjecte passiu d’acord amb la normativa vigent, 

la corporació li girarà l’oportú document liquidatori, que s’haurà de satisfer en el 
termini que es concedeixi a comptar des de la notificació. 

 
10.3. L’Institut assumirà el pagament de les despeses que puguin originar-se en els Espais 

utilitzats com a conseqüència dels manteniments o contractes propis de l’edifici així 
com els que siguin repercutibles. 

 
10.4. Així mateix, aniran a càrrec de l’Institut la part de despeses generals que li puguin 

correspondre com a usuari del recinte. 

 
10.5. Els coeficients de participació, es calcularan de forma proporcional a la superfície 

ocupada per l’Institut en relació amb la superfície total del recinte i se’n donarà 
compte a la Comissió de Seguiment del conveni.  

 
10.6. Serà obligació del cessionari de l’edifici emetre davant de l’Ajuntament de Barcelona 

la declaració de residus corresponent al tipus de residus sòlids urbans (grup I) que 
pugui generar a l’Espai i haurà de demanar autorització a la Diputació de Barcelona 
per determinar el lloc on ubicar el contenidor dins del Recinte. 

 
La resta de residus els haurà de tractar directament o mitjançant contracte amb 
tercers, que serà comunicat a la Diputació. 
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Onzè. Obligacions de manteniment i conservació en bon estat de l’Espai 
 
11.1. L’Institut mantindrà en bon estat de conservació l’Espai i realitzarà, al seu càrrec, les 

actuacions de manteniment que s’escaiguin d’acord amb la seva naturalesa i els usos 
i/o la normativa que resulti d’aplicació, tant de la primera planta que s’autoritza com 
de les seves instal·lacions. 

 
11.2. La Diputació repercutirà a l’Institut el cost de les despeses derivades del contracte de 

manteniment que la Diputació subscrigui respecte als serveis següents: 
 

- manteniment de l’ascensor  
- contra incendis 
- instal·lacions de climatització 
- baixa tensió 
- legionel·la 
- fontaneria 

 
L’Institut assumirà la gestió, manteniment i cost d’altres instal·lacions que en faci. 

 
Dotzè. Obres d’adequació del bé a la finalitat pactada  

 
12.1. L’Institut podrà realitzar al seu càrrec, per si mateixa o per qui determini, les obres 

d’adequació de l’Espai per la finalitat a la que es destina. 
 
12.2. Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la 

Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta 
Corporació. En el cas que l’informe resultés desfavorable no es podran iniciar les 
obres fins a la seva esmena amb la conformitat de la Diputació de Barcelona.   

 

Tretzè. Obres de conservació, millora, manteniment i reparació 
 
13.1. La realització de qualsevol altra obra que no sigui l’establerta en el pacte anterior, 

incloent obres d’adequació dels espais a nova normativa, requerirà l’autorització 
prèvia de la Diputació. A tal efecte, l’Institut presentarà la corresponent sol·licitud a la 
Diputació de Barcelona.  

 
13.2. La sol·licitud d’autorització acompanyarà memòria o projecte d’obres, signat pels 

tècnics corresponents, i serà informada pels serveis tècnics de la Diputació.  
 
13.3. No requeriran autorització prèvia de la Diputació les obres menors o de reparacions, 

sempre i quan no afectin a elements estructurals, respecte de les quals no s’exigeixi 
llicència prèvia per la seva realització, d’acord amb la normativa vigent en cada 
moment. 

 
13.4. Semestralment, la Diputació revisarà l’estat de les cobertes, les façanes i altres 

elements estructurals de l’edifici per detectar possibles desperfectes. En cas que es 
detectessin, la seva reparació anirà a càrrec de la Diputació si bé l’Institut haurà de 
facilitar l’execució de les obres.  

 
Catorzè. Obres extraordinàries   

 
14.1. Qualsevol obra de caràcter extraordinari que resulti necessària per tal que l’Espai, 

objecte d’aquest conveni, sigui adequat i segur per continuar complint la seva funció i 
el destí acordat i que no estigui contemplada en els apartats anteriors, serà realitzada 
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per l’Institut al seu càrrec, incloses les obres d’adequació dels Espais a nova 
normativa. 

 
14.2. Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la 

Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta 
Corporació. En el cas que l’informe resultés desfavorable no es podran iniciar les 
obres fins a la seva esmena amb la conformitat de la Diputació de Barcelona. 

14.3. Una vegada autoritzades les obres per la Diputació de Barcelona, l’Institut haurà de 
tramitar i pagar al seu càrrec l’obtenció dels permisos i de les llicències que 
s’escaiguin, les quals, un cop obtingudes, s’hauran de presentar davant dels serveis 
tècnics de la Diputació. 

 
14.4. L’Institut comunicarà l’inici d’obres als serveis tècnics de la corporació, que podran 

estar presents i fer-ne el seguiment que considerin oportú.  
 
14.5. Finalitzades les obres, l’Institut lliurarà un joc de plànols actualitzat conforme amb 

l’execució de les obres indicant, en el seu cas, el pas de les instal·lacions i xarxa de 
subministraments, i en el seu cas de les noves escomeses. 

 
Quinzè. Altres permisos i llicències  
 
Si per l’exercici de les activitats que s’hagin de desenvolupar a l’Espai autoritzat fossin 
necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens públics, 
serà responsabilitat exclusiva de l’Institut la seva obtenció així com el pagament de tributs, 
gravàmens o qualsevol altre import relacionat o derivat dels mateixos.  
 
Setzè. Pla d’autoprotecció del recinte  
 
16.1. La Diputació disposa d’un pla d’autoprotecció del recinte de l’Escola Industrial, 

d’acord amb el Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. 

 
16.2. L’Institut coordinarà i cooperarà amb la Diputació en la realització de les actuacions 

derivades del pla d’autoprotecció del recinte. A tal efecte, la Diputació informarà amb 
antelació suficient de les actuacions que es derivin de l’esmentat pla. 

 
16.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, la Diputació i l’Institut designaran una 

persona referent. 
 
16.4. L’Institut haurà de disposar d’un pla d’emergència per als seus Espais per donar 

compliment a l’article 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals. 

 
Dissetè. Coordinació d’activitats empresarials  
 
17.1. L’Institut informarà amb antelació suficient a la Diputació de totes les activitats que 

tingui previst realitzar dins l’Espai autoritzat, en compliment d’allò establert al Reial 
Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

 
17.2. La institució promotora de l’activitat, serà la responsable d’iniciar la coordinació 

d’activitats empresarials amb els mitjans de coordinació que estableixi.  
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17.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, la Diputació i l’Institut designaran una 
persona referent. 

 
Divuitè. Responsabilitat i assegurances  
 
18.1. La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat 

administrativa, civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en l’Espai, 
sempre que aquesta responsabilitat sigui atribuïble a les activitats realitzades per 
l’Institut. 

 
18.2. Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia 

o seguretat respecte del dit Espai, les seves instal·lacions ni el seu mobiliari. 
 
18.3. L’Institut serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les 

persones, en el seu contingut i Espais sempre que hi hagi causa imputable al 
funcionament i/o activitats que s’hi desenvolupen. 

 
18.4. En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 

perjudicis, l’Institut rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import i, si 
correspon, els interessos de demora, sempre que hi hagi causa imputable al 
funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sens perjudici que pugui 
reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 

 
18.5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Institut contractarà o inclourà a 

les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials l’Espai 
autoritzat, per tal de cobrir els danys que per determinades causes es puguin produir. 

 
18.6. Les indemnitzacions obtingudes per l’Institut pels riscos coberts per la pòlissa 

d’assegurança, d’acord amb aquest pacte, es destinaran a fer front a les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels dits riscos. 

 
Dinovè. Seguretat   
  
19.1. La Diputació de Barcelona prestarà el servei de protecció, vigilància i control 

d’accessos al recinte de l’Escola Industrial i el servei de vigilància d’exteriors a través 
dels mitjans necessaris. A tal efecte, comunicarà a l’Institut mitjançant interlocutor que 
designi, qualsevol contingència que es pugui detectar exteriorment i que pugui 
repercutir en la seguretat. 

 
19.2. L’Institut comunicarà a la Diputació de Barcelona les necessitats d’autorització 

d’accés al recinte amb vint-i-quatre hores d’antelació, mitjançant formulari que es 
facilitarà per part de la Diputació de Barcelona, en el qual figurarà l’acceptació del 
marc general d’instruccions d’accés i normés d’ús del recinte i de l’Espai comú, així 
com l’acceptació al tractament informàtic de les dades personals que s’utilitzarà 
exclusivament per gestionar les sol·licituds d’accés. 

 
19.3. L’Institut haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que l’Espai, l’autorització del 

qual es regula pel present conveni, compleixin en tot moment la normativa vigent 
respecte a l’aforament de persones, mesures de seguretat i evacuació. 

 
Vintè. Causes d’extinció  
 
El present conveni s’extingirà, sense dret a indemnització a favor de l’Institut, per les 
següents causes: 
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a) Per revocació de l’autorització d’ús privatiu del domini públic que es regula en el 

present conveni, d’acord amb les causes previstes en la legislació patrimonial. 

 
b) Per incompliment dels pactes del conveni, previ requeriment a la part incomplidora 

que no hagi estat atès en el termini concedit des de la notificació. 

 
c) Per realització de l’objecte del conveni o finalització del termini de vigència. 

 
d) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 

 
e) Per resolució de mutu acord del present conveni abans de l’arribada del termini 

pactat. 

 
f) Per extinció de la personalitat jurídica de l’Institut. 

 
g) Per devolució de l’Espai. 

 
h) Qualsevol altra causa prevista a la normativa patrimonial 
 

Vint-i-unè. Efectes de l’extinció del conveni  
 
21.1. L’Institut s’obliga a deixar, lliure i vacu i a disposició de la Diputació de Barcelona, 

l’Espai autoritzat pel present conveni en el termini d’un mes des de l’extinció del 
conveni, independentment del seu motiu, i reconeix la potestat d’aquesta per acordar-
ne i executar-ne per si mateixa el llançament. 

 
21.2. L’extinció de l’autorització comportarà la reversió automàtica de les obres, millores i 

les instal·lacions que s’hagin realitzat a l’Espai, objecte del present conveni, a favor 
de la Diputació de Barcelona sense dret a contraprestació de l’Institut. 

 
21.3. L’Institut restituirà en adequat estat d’ús l’Espai, incloses les instal·lacions i obres i 

millores realitzades, i d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell 
moment.   

 
21.4. Les parts formalitzaran la devolució de l’Espai objecte d’aquest conveni mitjançant un 

acta de recepció.  

 
En aquest document es farà constar, a banda de la informació de caràcter general 
relativa al dia de la recepció efectiva i les persones presents, la següent informació: 

 
 Que els Espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació de 

Barcelona. 

 L’estat dels Espais en el moment de la recepció adjuntant fotografies, si s’escau. 

 L’inventari de béns, si en quedés algun, amb expressa menció de la reversió a 
benefici de la Diputació sense dret a contraprestació de l’Institut. 

 En cas d’existir, relació de construccions i d’instal·lacions fixes que no s’han 
d’enderrocar i es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació de 
Barcelona sense dret a indemnització de l’Institut. 

 En un Annex, còpia de les últims factures pagades dels subministres.  
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Vint-i-dosè. Constitució d’una comissió de seguiment  
 
22.1. Per al seguiment del que es preveu al present conveni es constitueix una comissió de 

seguiment integrada per quatre membres, amb designació de dues persones per 
cadascuna de les parts. 

 
22.2. La comissió tindrà les següents funcions: 

 
a) Seguiment i avaluació de les activitats realitzades a l’empara del conveni 
b) Resoldre problemes d’interpretació i compliment respecte del conveni 

 
22.3. La Comissió es reunirà una vegada a l’any, si bé podrà ser convocada a requeriment 

de qualsevol de les parts.  
 
Vint-i-tresè. Naturalesa del present conveni, procediment i jurisdicció competent 
 
La naturalesa del present conveni és administrativa. 
 
Per la resolució de les qüestions litigioses que resultin en aplicació del present conveni són 
competents els jutjats i tribunals de Barcelona o aquells que corresponguin per raó de la 
radicació de l’immoble. 
 
Vint-i-quatrè. Requeriment previ a la via jurisdiccional 
 
Les parts s’obliguen, prèviament a la interposició de l’acció corresponent en via judicial, a 
requerir i concedir el termini concedit des de la notificació, a l’altra part, per tal que derogui 
la disposició, anul·li o revoqui l’acte o, faci cessar o modifiqui l’actuació material, o inactivitat 
que contravingui el present conveni. 

 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.» 

 

Tercer.- DETERMINAR que l’autorització de l’ús, a efectes comptables, es realitza 
d’acord amb el que estableix la Instrucció de comptabilitat de l’administració local 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar la 
corresponent operació patrimonial, d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de la 
Diputació de Barcelona, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el 
moment de mecanització de l’operació a l’Inventari. 
 
Quart.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Cinquè.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el 
termini d’informació pública, es consideren aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Sisè.- FACULTAR al diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb 
la ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui 
derivar-se dels presents acords. 
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Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2016/10633.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
En data 25/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt de data 20 d'octubre de 2016 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de tres 
semàfors a la intersecció dels carrers d'Anselm Clavé i Pau Claris amb la carretera BV-
1602, del PK 6+260 al PK 6+319, ambdós marges, tram urbà i travessera, al terme 
municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2016/10633). 
 
En data 10/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en data 20 d'octubre 
de 2016, i d’acord amb el que disposen els articles 104.c i 167 del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 
- En cap cas aquesta instal·lació afectarà la calçada de la carretera. 
 
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera. 
 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per 

tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny 

quedi restituït a la seva situació original. 
 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
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- En general els paral·lelismes aniran fora de la zona de domini públic de la carretera, 

llevat que es disposi el contrari en les condicions específiques de l’autorització. 
 
- En trams de sòl classificat com a urbà, els paral·lelismes de serveis podran anar per 

domini públic, preferentment en el metre més exterior respecte de la calçada de la 
carretera i sempre per sota de vorera o zona convenientment pavimentada i 
protegida per tal de no destorbar les tasques de conservació i explotació de la via. 

 
- No s’afectaran els ponts ni les obres de fàbrica llevat que s’autoritzi expressament. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la, aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.” 

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt autorització 
d’obres d’instal·lació de tres semàfors a la intersecció dels carrers d'Anselm Clavé i 
Pau Claris amb la carretera BV-1602, del PK 6+260 al PK 6+319, ambdós marges, 
tram urbà i travessera, al terme municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 
2016/10633), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, amb domicili 
a efectes de notificacions a Lliçà d'Amunt (08186), carrer d'Anselm Clavé, 73, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones per a l’exercici 2017 en l‘àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i 
Ciutadania i l’àmbit del Respir per a les famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental. Import: 2.150.000 €.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
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Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des la Gerència de Serveis de Benestar Social i des de la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania es vol fomentar la realització d’activitats de benestar 
social, d’igualtat i ciutadania i la realització d’activitats de respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, en el seu conjunt 
destinades a donar suport a accions que promoguin la inclusió social, la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions 
de vulnerabilitat, i de la promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la 
promoció de les polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de gènere, el 
reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència i la cohesió social, afavorir 
l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de dos 
milions cent-cinquanta mil euros (2.150.000,00.-€) dels quals, la quantitat estimada per 
a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió tres-cent mil euros (1.300.000,00.-€) que 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, la quantitat 
estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil euros 
(500.000,00.€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 

i la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental serà de tres-cents cinquanta mil euros 
(350.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23101/48900 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el punt 18 de la base 30 de les Bases d’execució del pressupost 2017 de la 
Diputació de Barcelona que fa referència als expedients administratius que per la seva 
naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, d’una 
o de diferents Àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a aplicacions 
pressupostàries dels seus respectius orgànics. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
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Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 
d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la 
presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201720175120008823), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de 
Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2017, el text íntegre de 
les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES GERÈNCIES 
DE BENESTAR SOCIAL I D’IGUALTAT I CIUTADANIA DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE 
FINALITAT DE LUCRE, ANY 2017 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120008823 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
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D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2. Objecte 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania, destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la 
inclusió social, la prevenció del VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la 
compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció 
d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, 
prevenció i eradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i 
als drets fonamentals, i afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent 
jove, i donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental mitjançant programes de RESPIR. 
 
Aquests projectes s’hauran d’emmarcar en un dels següents àmbits d’activitat: l‘àmbit de 
Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania i l’àmbit del Respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Pel que fa a l’àmbit del Benestar Social, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles 
activitats adreçades als següents objectius específics: 
 

a] Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió. 
b] Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies. 
c] Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social. 
d] Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves 

famílies així com per a la població en general. 
e] Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió. 
f] Activitats de foment d’intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones 

amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies. 
g]  Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la 

participació, la lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental.   

h] Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, l’atenció i el suport 
a les famílies cuidadores de persones dependents.  

 
Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, s’hauran de concretar en el finançament 
d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics: 
 

a] Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i 
serveis públics. 

b] Impulsar accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència.  
c] Fomentar accions i activitats de suport en el desenvolupament de polítiques per 

promoure la igualtat i eliminar les discriminacions. 
d] Articular una resposta integral vers la violència masclista per tal d’avançar en la 

seva eradicació. 
e] Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la 

transversalitat en diferents àmbits, i fer-ho oferint les mateixes oportunitats a totes 
les persones amb independència del seu rol de gènere, per avançar en els nous 
reptes de les polítiques públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre 
altres. 
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f] Afavorir l’autonomia, l’esperit emprenedor i promoure la ciutadania activa a través 
de l’acompanyament, la capacitació i l’orientació de la gent jove. 

g] La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa. 
 

Pel que fa a l’àmbit de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat 
i/o malaltia mental, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles activitats adreçades 
als següents objectius específics: 
 

a] Donar recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, afavorint la permanència en el 
domicili. Aquestes activitats hauran de ser programades i s’hauran d’oferir en 
períodes de vacances, festius i/o caps de setmana.  

b] Donar suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels 
membres de la família cuidadora. 

 
3. Finalitat de les subvencions 

 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 

 
- Afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions per 

garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les 
persones, i el suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats socials 
dins de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona d’acord amb les modalitats 
objecte d’aquestes bases. 

 
- D’altra banda, en un moment com l’actual on la conjuntura econòmica comporta 

l’increment de les situacions de vulnerabilitat en els municipis de la província i on les 
necessitats que afronten les persones són cada cop més complexes, es fa encara 
més necessari articular respostes conjuntes adreçades a les persones i famílies en 
risc o situació d’exclusió social, i per a que totes les persones, independentment de 
la seva edat, sexe o origen, puguin viure amb la major plenitud possible i en 
condicions d’igualtat, llibertat i respecte. 

 
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades, 
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions. 

 
4. Persones destinatàries de les activitats de Respir   

 
Els destinataris de les activitats de Respir han de ser persones que visquin en un entorn 
familiar. Per tant, no són objecte d’aquesta convocatòria els projectes adreçats a persones 
amb discapacitat que visquin en residències, llars residències o equipaments similars.  
 
Els destinataris dels projectes de Respir han de ser persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental. Preferentment es prioritzaran les persones amb menor grau d’autonomia personal i 
majors necessitats d’assistència, afavorint la rotació i major diversitat d’usuaris per tal de 
garantir que els programes de Respir arribin al major nombre de persones i famílies. 

 

5. Període d’execució 
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 
31 de desembre de 2017. 
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6. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

 
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 
7. Documentació a aportar 

 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  

 
a] Identificació del beneficiari, aportant  

 *escriptura de constitució o Estatuts. 
 *inscripció registral de l’entitat. 
 *fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

 
b] Identificació del representant legal, aportant  

 fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
 *poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de 

l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 

 
c] Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord 

amb l’Annex 1 del model normalitzat 

 
d] La manca de presentació d’aquesta Memòria dins del termini de presentació de 

sol·licituds establert a la Base 8a., suposarà l’exclusió automàtica de la 
convocatòria. 

 
e] Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb 

l’Annex 2 del model normalitzat. 

 
f] Annex 3 a la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents 

compromisos: 
 

 declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició de beneficiari/ària. 

 declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció. 

 declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 

 Declaració de que l’entitat a la qual representa no ha estat sancionada per 
resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma a la 
pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, beques o qualsevol 
altre tipus d’ajuts públics perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

47 

 
g] Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes 

per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’Annex 4 del model normalitzat. 

 
h] En el cas de que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000,00.-€, declaració 

de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord 
amb l’Annex 5 del model normalitzat. 

 
i] En l’àmbit específic de Respir, acreditació de l’experiència mitjançant memòria dels 

dos anys anteriors o declaració responsable de que l’entitat té experiència en el 
desenvolupament d’activitats de Respir. 

 
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 

 
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel 
representant legal de l’entitat sol·licitant.  

 
La presentació dels documents marcats amb asterisc, que ja s’hagin aportat en alguna de 
les cinc convocatòries anteriors, es podrà obviar i substituir per una declaració responsable 
per escrit on es faci constar que des de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap 
canvi o variació respecte de la documentació corresponent, tal com preveu l’article 28 de la 
llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (en endavant LPAC). 

 
8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà als 20 dies 
naturals de la mateixa. 

 
Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, i la documentació que 
l’acompanya, segons queda descrit en la Base 7a. Aquest model, els seus annexos, i les 
declaracions exigides, podran trobar-se indistintament als llocs web següents: 

 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2017 
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2017 

 
Per a la present convocatòria, les entitats només es podran presentar a un sol àmbit 
(Benestar Social, Igualtat i Ciutadania o Respir) i només podran presentar un únic projecte i, 
per tant, una única instància. 

 
En cas de presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada 
amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases. 

 

http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2017
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La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a la base 7a. s’hauran de presentar 
a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. També es podran 
presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la LPAC. 

 
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic 
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. 

 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 
9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, 
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
Degut al seu caràcter excepcional, s’exceptua d’aquest requeriment la manca de justificació 
en la sol·licitud de bestreta en els termes expressats en la Base 22a. d’aquesta 
convocatòria. 
 
Tampoc serà objecte de requeriment la manca de presentació de la Memòria/projecte 
(annex 1 del model normalitzat) en els termes expressats en la Base 7.c]. 

 
10. Procediment de concessió 

 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de 
concurrència competitiva. 

 
11. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

 
Les subvencions s’atorgaran a les entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats en la present base. 
 
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte 
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el 
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació 
de la qualitat. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem: 
 

Criteris generals: es valorarà fins a un màxim de 50 punts els següents criteris: 
 
1. Identificació i justificació de la necessitat social del projecte: fins a un màxim de 6 

punts. 
2. Característiques de la població destinatària del projecte: fins a un màxim de 4 

punts. 
3. Precisió en la formulació i definició dels objectius del projecte: fins a un màxim de 

6 punts. 
4. Formulació i concreció de les activitats: fins a un màxim de 8 punts. 
5. Definició del pla de treball calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats 

plantejades: fins a un màxim de 8 punts. 
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6. Formulació i concreció dels indicadors de seguiment de l’activitat: fins a un màxim 
de 4 punts. 

7. Definició dels sistemes d'organització (equip de treball i funcions): fins a un màxim 
de 8 punts. 

8. Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió: fins a un màxim de 2 
punts.  

9. Incorporació d’elements que afavoreixen la transferibilitat a altres ens: fins a un 
màxim de 2 punts.  

10. Incorporació d’aspectes per a la inclusió de la perspectiva de gènere (recull de 
dades desagregades, comunicació no sexista, impacte de gènere,...): fins a un 
màxim de 2 punts. 

 
Criteris específics: es valorarà fins a un màxim de 50 punts per a cadascuna de les 
temàtiques següents:   
 

- Inclusió social- VIH: fomentar les accions dirigides a la prevenció, detecció i 
atenció de persones en situació d'exclusió social. Accions de sensibilització i 
prevenció de les persones afectades de VIH i les seves famílies, a través 
d'activitats que promoguin l'autonomia personal, que incorporin la participació, 
l'acció comunitària i elements d'innovació.  

 
a) Activitats que capaciten i apoderen a les persones afavorint la seva autonomia: 

fins a un màxim de 5 punts.  
b) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o sensibilització de la 

ciutadania: fins a un màxim de 5 punts. 
c) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim de 5 punts.  
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 

punts. 
e) El projecte incorpora l’acció comunitària i/o la participació de les persones 

beneficiàries com a agents actius en alguna de les fases del projecte: fins a un 
màxim de 5 punts. 

f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’ inclusió social i VIH/ 
Sida: fins a un màxim de 20 punts. 

 

- Infància i adolescència en situació de risc social i les seves famílies: foment de les 
accions adreçades a la prevenció, la detecció i la disminució de situacions de risc 
social, que contemplin la participació i la capacitació dels infants, els adolescents i 
les famílies. 

 
a) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc 

social d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de 
prevenció, detecció i atenció: fins a un màxim de 10 punts. 

b) El projecte fomenta la participació dels infants i/o adolescents i/o les seves 
famílies en el  disseny i/o  implementació de les actuacions: fins a un màxim de 
5 punts. 

c) El projecte promou la capacitació de competències parentals i/o el reforç de les 
xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 punts. 

d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 
punts. 

e) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
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f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’infància, adolescència en 
situació de risc social i les seves famílies: fins a un màxim de 20 punts. 

 

- Drogodependències: fomentar intervencions socioeducatives i/o d’inserció social 
en persones amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies.  

 
a) El projecte contempla les actuacions en adolescents, joves i adults en situació 

de risc social i les seves famílies: fins un màxim de 10 punts.  
b) El projecte estimula l’autonomia i la capacitació personal disminuint els riscos 

associats al consum de drogues i fomentant l’adquisició d’hàbits saludables: 
fins un màxim de 10 punts.  

c) El projecte fomenta l’accés i la derivació als recursos de la xarxa comunitària: 
fins a un màxim de 5 punts.  

d) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de drogodependències: fins 
a un màxim de 20 punts.  

 

- Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: fomentar els drets i deures, la igualtat, 
la participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental contemplant 
les especificatius de la població i de la comunitat.  

 
a) El projecte contempla el foment de drets i deures, la capacitació per a la presa 

de decisions i la participació social: fins a un màxim de 5 punts. 
b) El projecte promou la sensibilització social i/o la reducció de l’estigma: fins a un 

màxim de 5 punts. 
c) El projecte incorpora la dimensió comunitària -voluntariat, família, amics, veïns, 

etc. : fins a un màxim de 5 punts. 
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 

punts. 
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement 

dels professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental: fins a un màxim de 20 punts. 
 

- Persones grans: fomentar l'envelliment actiu, el bon tracte, la qualitat de vida i la 
prevenció del maltractament de les persones grans que viuen a casa seva, tot 
considerant la diversitat existent en aquest grup de població. 

 
a) El projecte contempla la participació social de les persones grans: fins a un 

màxim de 5 punts. 
b) El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal i/o atenció 

centrada en la persona: fins a un màxim de 5 punts. 
c) El projecte contempla accions de foment de les relacions intergeneracionals: 

fins a un màxim de 5 punts. 
d) El projecte forma part d’un Pla local, Taula o Xarxa: fins a un màxim de 5 punts. 
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement 

dels professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
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g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a 
un màxim de 20 punts. 

 

- Famílies cuidadores: activitats de suport adreçades a cuidadors no professionals de 
persones amb vulnerabilitat o dependència que millorin la seva qualitat de vida i les 
relacions socials.  

 

a) El projecte contempla la disminució de l’aïllament social i la solitud mitjançant la 
promoció de les relacions socials: fins a un màxim de 5 punts. 

b) El projecte contempla la incorporació de la innovació per afavorir la vida quotidiana 
del cuidador: fins a un màxim de 5 punts. 

c) El projecte contempla accions de suport per a la gestió d’emocions i apoderament 
de les persones cuidadores: fins a un màxim de 5 punts. 

d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 
punts. 

e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels 
professionals: fins a un màxim de 5 punts. 

f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones cuidadores: fins a 
un màxim de 20 punts. 

 

- Igualtat i LGTBI: Incorporar la perspectiva de gènere, la promoció de l’equitat, la 
lluita contra la violència masclista, el foment de l’apoderament de les dones i la 
sensibilització en matèria LGTBI. 

 

a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de 
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 

b) El projecte proposa accions o metodologia innovadora: fins a un màxim de 5 
punts. 

c) El projecte permet ampliar el coneixement sobre la matèria i l’anàlisi de la 
realitat social: fins a un màxim de 5 punts. 

d) Les accions del projecte contemplen la interacció de diferents eixos de 
desigualtat i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un màxim de 4 punts. 

e) Les accions del projecte impulsen la sensibilització de la ciutadania en l’àmbit 
de la igualtat de gènere, feminismes i dels drets LGTBI i/o la prevenció de la 
violència masclista: fins a un màxim de 8 punts. 

f) El projecte contempla accions de transformació social i/o amb impacte directe a 
la ciutadania i en el territori de la demarcació de Barcelona: fins a un màxim de 
8 punts. 

 
- Convivència, diversitat i drets civils: Promoure la convivència veïnal, els drets civils i 

la cultura del diàleg a partir d’actuacions educatives i de sensibilització. Impulsar i 
facilitar el reconeixement i respecte a la diversitat, la no discriminació i la igualtat de 
tracte per raons d’origen i creences o diversitat religiosa. 

 

a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de 
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 

b) Les accions afavoreixen l’educació i sensibilització envers la convivència, el 
reconeixement de la diversitat, els drets civils i la cultura del diàleg: fins a un 
màxim de 8 punts. 

c) El projecte promou l’empoderament i la capacitació de la ciutadania: fins a un 
màxim de 6 punts. 
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d) El projecte contempla i incorpora les persones beneficiàries com a agents 
actius en totes les fases del projecte: fins a un màxim de 6 punts. 

e) Les accions fomenten el respecte als drets humans i promouen  actuacions no 
discriminatòries i per la igualtat de tracte (prevenció del racisme, la xenofòbia i 
la islamofòbia): fins a un màxim de 10 punts. 

 

- Joventut: Situar el projecte en l'àmbit de les polítiques de joventut, fomentar accions 
d'acompanyament i capacitació per tal d'afavorir l'autonomia i l'emancipació de la 
gent jove. Promoure la ciutadania activa. 

  

a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de 
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 

b) Nivell de participació de/dels ens local/s on es duen a terme els projectes: fins 
a un màxim de 10 punts. 

c) La finalitat del projecte gira entorn del creixement personal de la gent jove 
orientat a la presa de decisions: fins a un màxim de 10 punts. 

d) El projecte incorpora la participació dels i de les joves en totes les fases: fins a 
un màxim de 5 punts. 

e) El projecte treballa en xarxa amb d’altres actors del territori: fins a un màxim de 
5 punts. 

 

- Respir. Activitats de recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al 
seu càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental amb la finalitat d’afavorir la 
permanència en el domicili i/o donar suport en situacions sobrevingudes.  

 

a) Es descriu el model de Respir de l’entitat i el projecte presentat s’ajusta a aquest 
model: fins a un màxim de 8 punts. 

b) El projecte s’adapta a les característiques de la població atesa: defineix el tipus de 
discapacitat (tipologia, grau, classe) defineix el tipus d’accés al programa, la rotació, 
i estableix l’escala de prioritat dels casos de major necessitat: fins a un màxim de 8 
punts. 

c) El projecte contempla protocols i/o guies d’organització del Respir (distribució de 
l’oferta, contemplació de beques, gestió del temes sanitaris,..): fins a un màxim de 8  
punts. 

d) El projecte afavoreix l’impacte territorial supramunicipal fins a un màxim de 6 punts. 
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de Respir: fins a un màxim de 
20 punts. 

 

12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de dos milions cent-cinquanta mil 
euros (2.150.000,00.-€) dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social 
serà d’un milió tres-cent mil euros (1.300.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60100/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i 
Ciutadania serà de cinc-cents mil euros (500.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/23110/48900 i la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir per a 
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental serà de tres-cents 
cinquanta mil euros (350.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23101/48900 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona. 

 

13. Import individualitzat de les subvencions 
 

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació als 
punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base 11a. 
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A tots aquells projectes que obtinguin 65 o més punts, se’ls atorgarà un import per a cada 
punt obtingut. L’import assignat a la puntuació no serà uniforme per a totes les puntuacions 
de la 65 a la 100, sinó que s’anirà incrementant per trams, dotant d’un major valor econòmic 
els punts dels projectes amb més puntuació.  
 
L’import/punt assignat a cada tram es determinarà en funció del nombre total de projectes 
per àmbit que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar les consignacions 
pressupostàries per a cada àmbit fixades en la base anterior. Això es farà per garantir que 
tots el projectes valorats amb 65 o més punts obtinguin subvenció.  
 
A tal efecte, s’establiran els següents 6 trams de puntuació: 
 

Tram 1: de 65 a 67 punts 
Tram 2: de 68 a 69 punts 
Tram 3: de 70 a 74 punts 
Tram 4: de 75 a 79 punts 
Tram 5: de 80 a 84 punts 
Tram 6: de 85 o més punts 
 

D’aquesta manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import 
individualitzat de la subvenció que s’atorgarà a cada projecte que, en qualsevol cas, no 
podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del 
projecte o activitats subvencionada. 

 

14. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones. 
 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
a] La vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona i presidenta delegada de 

l’Àrea d’Atenció a les persones qui presidirà la comissió. 
b] La diputada delegada de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
c] El diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
d] El gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
e] La gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
f] Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
g] El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar Social, 

qui actuarà també com a secretari i elaborarà les actes. 
 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 

 

15. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos 
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de concessió 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la 
LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació de la resolució de 
concessió i també s’ha de publicar en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 

 
16. Acceptació de la subvenció 

 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
Per aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, en els termes 
que s’especifica en la base 22a. d’aquestes bases, caldrà l’acceptació expressa per part de 
l’entitat beneficiària. 

 
17. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

 
Es podran modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud motivada del/de la beneficiari/ària, els terminis 
d’execució i de justificació establerts en les bases 5 i 23. 
 
Quan es produeixi una alteració en les condicions inicials que van determinar la concessió 
de la subvenció amb posterioritat a l’acord de concessió, es podran modificar altres 
obligacions, prèvia proposta motivada, sempre que aquestes modificacions no alterin la 
finalitat perseguida amb la concessió de la subvenció i quan no es perjudiquin els interessos 
de tercers. 
 
Els/les perceptors/res de les subvencions que realitzin una proposta motivada de 
modificació dels terminis d’execució i justificació o d’altres obligacions en els termes 
expressats al paràgraf anterior, hauran d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les 
Persones presentant-la al Registre General de Documents de la Diputació de Barcelona 
abans del 15 d’octubre de 2017. La proposta es considerarà desestimada si en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva presentació, no s’ha dictat 
resolució expressa. 
 
No s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. 

 
En cas que es produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat 
subvencionada i el realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria 
d’activitats. A criteri del centre gestor, què requerirà emissió d’informe i que haurà de tenir 
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en compte el compliment de l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’acceptarà aquesta 
desviació o es procedirà a la reducció proporcional de la subvenció o a la seva revocació. 

 
18. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran 
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres Àrees de la Diputació de Barcelona 
per al mateix projecte. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
19. Obligacions dels beneficiaris 

 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

 
a] Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
b] Els/les beneficiaris de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 

quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
c] Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
d] El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de 
les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida. 

 
e] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
f] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions 
d’aquesta convocatòria. 

 
g] Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, 
en particular, s’obliga a: 
 

 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
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govern i qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa 
vigent. 

 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès 
públic. 

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els 
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
h] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i 

col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment 
serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
20. Despeses subvencionables 

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes bases. L’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a 
l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la Memòria d’activitats que 
l’acompanya. 
 
En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o 
l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i caldrà 
especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 
 
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, 
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5% de l’import de 
les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada. 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
1. Dietes i manutenció. 
2. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables. 
3. L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

 
21. Subcontractació 

 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 

 

22. Forma de pagament 
 

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual 
amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així com la 
necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar els seus projectes, en cas de 
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sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà atorgar una bestreta del 50% de la 
subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de l’activitat. 

 
La manca de justificació en la sol·licitud de la bestreta suposarà de manera automàtica que 
aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment d’esmena en els 
termes de la Base 9a. 

 
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar pagaments a 
compte a mesura que es vagin presentant justificacions d’una part de l’activitat realitzada. 

 
23. Termini i forma de justificació 
 
1) Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 
2018. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la base 8ena. i revestirà la forma 
de: 

Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial), acompanyat dels justificants de despesa, que 
contindrà: 
 

a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 
en l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
Opció B: (Per subvencions d’import igual o inferior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial), acompanyat de fotocòpia dels justificants de 
despesa, que contindrà: 
 

a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 
en l’article 75.2 del RLGS. 

 
2) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 

caldrà relacionar: 
 

a] Número de beneficiaris i/o famílies ateses. 
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte. 
c] Altra informació quantitativa d’impacte. 
 

3) En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 

 
a] S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la 

subvenció atorgada.  
b] S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
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c] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres 
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  
En el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, dels documents 
originals que es presentin es farà una fotocòpia que es compulsarà, retornant els 
originals a l’entitat beneficiària. 

d] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi 
estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació. 

 

24. Incidències en la justificació 

 
a. Manca de justificació. 

 
 Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció 
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 

 
b. Deficiències en la justificació. 

 
 En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
25. Mesures de garantia 

 
 Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 

de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 

 
26. Publicitat de les subvencions concedides 

 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 

 
Així mateix la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de 
concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 
45 de la LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència 
competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de la resolució de la 
concessió i també s’ha de publicar en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
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27. Mesures de difusió del finançament públic 
 

 Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva web: 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
28. Causes de reintegrament  

 
 Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  

 
 Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
 Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 

quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de 
la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 

 
29. Obligats al reintegrament   
   

 Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 

  
 Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que 

no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o 
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren 
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i 
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el 
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció. 

 
30. Infraccions i sancions 
   

 En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General 
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
31. Règim jurídic supletori 
   

 En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i demés legislació concordant. 

 
32. Protecció de dades de caràcter personal 

 
 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta 
convocatòria de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de 
dades estableix. 

 
 Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de .... [data], de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva de les 
Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 
2017, per afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions 
per garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes 
les persones, i el suport a les activitats de Respir. 
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2017 
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2017 
 

Primer. Beneficiaris: 
Persones jurídiques legalment constituïdes que compleixin amb el requisit de ser entitats 
privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o 
delegació permanent a la província de Barcelona. 
Quedaran excloses les entitats de caràcter mercantil. 
 
Segon. Objecte. 
Finançament de projectes que tinguin com a objectiu la inclusió social, la prevenció del 
VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2017
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social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d’actituds i capacitats de les persones i 
col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, prevenció i eradicació de la violència de 
gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals, i afavorir 
l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, i donar suport i descans a les 
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes 
de RESPIR. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
La dotació màxima a la concessió d’aquestes subvencions és de dos milions cent-cinquanta 
mil euros (2.150.000,00.-€) dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar 
Social serà d’un milió tres-cent mil euros (1.300.000,00.-€), la quantitat estimada per a 
l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil euros (500.000,00.-€) i la quantitat 
estimada per a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental serà de tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00.-€). 

 
L’import individual a concedir a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la 
dotació màxima pressupostària, es determinarà en relació als punts que s’obtinguin un cop 
valorats tècnicament. Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds 
presentades es tindrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la 
coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la 
incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat. 

 
En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà  
excedir del 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada. 

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
Vint dies naturals a partir del dia següent de la publicació d’aquest extracte al BOPB. 

 
Sisè. Altres dades 
Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017. 

 
Les entitats només es podran presentar a un sol àmbit (Benestar Social, Igualtat i 
Ciutadania o Respir) i només podran presentar un únic projecte.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés 
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 

 
Quart.- APROVAR el model de Sol·licitud i els Annexos 1, 2, 3, 4 i 5 que acompanyen 
a la Sol·licitud i que s’adjunten com Annex III. 
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Cinquè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de dos milions cent-cinquanta mil euros (2.150.000,00.-€) dels quals, la quantitat 
estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió tres-cent mil euros 
(1.300.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà 
de cinc-cents mil euros (500.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/23110/48900 i la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir 
per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental serà de 
tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60100/23101/48900 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
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Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar el 
conveni març de col·laboració formalitzat entre l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya i diverses escoles, per portar a terme diferents actuacions conjuntes 
per a la promoció de la moda catalana.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina de les Dones i LGTBI de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones, gestiona l’Escola de la Dona, centre de formació no 
reglada per a adults, que es regeix pels principis de fomentar la formació al llarg de 
la vida i la capacitació i adquisició de coneixements professionalitzadors. 

 
2. L’Escola ofereix dins el seu contingut curricular la formació en l’àmbit de la Moda i, 

en els seus objectius com a escola de persones adultes, destaca la millora de la 
qualificació professional i l’adquisició d’una preparació per a l’exercici de la 
professió. 

 
3. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, l’Àrea d’Atenció a les 

Persones de la Diputació de Barcelona i diverses escoles van signar, en data 15 
desembre de 2016, un conveni marc per portar a terme diferents actuacions 
conjuntes per a la promoció de la moda catalana. 

 
Fonamentació jurídica 
 
1. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix al seu art. 

47.1 que no tindran la consideració de convenis ni els Protocols Generals 
d’Actuació ni els instruments similars que comportin simples declaracions 
d’intencions de contingut general o que expressin la voluntat de les Administracions 
i parts subscriptores per a actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la 
formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles. 

 
2. Vist el que disposen els art. 108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com els 
art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
3. Vist el que estableixen els art. 52 i 39.3 de la Llei 39/2015, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació 
dels actes administratius i a la seva eficàcia retroactiva. 

 
4. Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de 

Govern l’exercici de la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

77 

nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la  presidència núm. 3048/16, 
de data 14 d’abril de 2016 (publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016) 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

ACORD 
 
Únic.- CONVALIDAR el conveni marc de col·laboració entre l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya i diverses escoles, per portar a terme diferents actuacions conjuntes per a la 
promoció de la moda catalana, el text literal del qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I 
MODA DE CATALUNYA I LES ESCOLES: IDEP BARCELONA ESCOLA SUPERIOR 
D'IMATGE I DISSENY, FELICIDAD DUCE, L’ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY DE 
MODA DE LCI BARCELONA, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDi, INSTITUT 
CATALÀ DE LA MODA, LLOTJA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I ART, IED 
BARCELONA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY, L’ ESCOLA DE LA DONA, BAU 
CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY DE BARCELONA, i ILLA ESCOLA D’ART I 
DISSENY PER A PORTAR A TERME DIFERENTS ACTUACIONS CONJUNTES PER A 
LA PROMOCIÓ DE LA MODA CATALANA. 
 
A Barcelona, 15 de desembre de 2016 
 
INTERVENEN 
 
La senyora Montserrat Vilalta i Cambra, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya (en endavant CCAM)), en nom i representació d’aquest Consorci, d’acord amb 
les funcions que li atribueixen l’article 17.2 d) i k) dels Estatuts del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya, aprovats per l’Acord de Govern 143/2009, de 15 de 
setembre. 
 
L’Il·lm. Sr. Antoni Garcia Acero, Diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona actuant en nom i representació de la Corporació, 
la qual és titular de l’Escola de la Dona i assistida per la Sra. Laura Esquerda Fontanills, 
secretaria delegada, segons consta en el Decret de la presidència núm. 7731/16, de data 28 
de juliol de 2016, (BOPB de 3 d’agost de 2016). 
 
El Senyor Ferran Amago, amb DNI 46334083P, Adjunt a la Direcció de l’Escola Superior de 
Disseny ESDi, amb CIF G-59036202. 
 
La Senyora Sílvia Viudas Bernabeu, amb DNI 36987058E, Directora General de Felicidad 
Duce, l’Escola Superior de Disseny de Moda de LCI Barcelona, amb CIF B-08452740. 
 
El Senyor Oscar Heredero Esteban, amb DNI 40980681-V, Director de IDEP Barcelona, 
Escola Superior d'Imatge i Disseny, amb CIF B-08691263, 
 
La Senyora Esther Soldevila Tenas, amb DNI 37711322Q, Directora de l’ICM Institut Català 
de la Moda, amb CIF B-61566055. 
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La Senyora Julia Anthony Weems, amb DNI X6003052Y, Directora de l’Escola de Moda de 
l’Escola IED Barcelona, Escola Superior de Disseny, amb CIF B-80813959, 
 
El Senyor Magí Franquesa Albareda, amb DNI 38495032R, Director de la Llotja Escola 
Superior de Disseny i D’Art , amb CIF Q-5855860B. 
 
La Senyora Elisabeth Plantada i Miguel, amb DNI 35038216Q, Directora de BAU Centre 
Universitari de Disseny de Barcelona, amb CIF B-61533790 
 
El senyor Joan Berlanga Sarraseca, regidor d'Educació, actuant en nom i representació de 
l’Ajuntament de Sabadell, amb CIF P-0818600-I i domicili a la Pl. de Sant Roc, 1 de 
Sabadell, el qual és titular de Illa Escola d’Art i Disseny. 
 
MANIFESTEN 
 
Que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya és l’organisme de la Generalitat 
de Catalunya competent en matèria de foment, promoció, difusió i desenvolupament de la 
moda catalana.  
 
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya organitza anualment dues edicions 
del 080 Barcelona Fashion, com a plataforma de moda caracteritzada pel seu caràcter 
obert, plural, multidisciplinari i internacional, amb l’objectiu de convertir Catalunya en un 
referent del sector de la moda. 
 
Que és voluntat del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya que les escoles de 
disseny de moda catalanes, com a entitats que fomenten i promocionen la moda s’impliquin 
en el 080 Barcelona Fashion a través d’aquesta col·laboració.  
 
Que és voluntat del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya promocionar els 
joves dissenyadors que s’han graduat o s’estan graduant a les escoles de disseny de moda 
de Catalunya amb altres activitats que puguin ser acordades amb les escoles. 
 
Les escoles IDEP Barcelona Escola Superior d'Imatge i Disseny, Felicidad Duce, L’Escola 
Superior de Disseny de Moda de LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny ESDi, ICM 
Institut Català de la Moda, LLOTJA Escola Superior de Disseny i Art, IED Barcelona Escola 
Superior de Disseny, l’Escola de la Dona, BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona 
i ILLA Escola d’Art i Disseny són escoles que imparteixen ensenyaments de disseny de 
moda a Catalunya, i tenen la voluntat de portar a terme, juntament amb el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, diverses actuacions per a la promoció dels joves 
dissenyadors o futurs dissenyadors catalans. 
 
Per tant, en virtut del que s’exposa, les parts, degudament autoritzades a l’efecte, acorden 
signar el present conveni, que subjecten als següents: 
 

PACTES 
 

Primer.- Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts per la 
realització de: 
 
a) Un conjunt d'actuacions per a la promoció de la moda a Catalunya en el marc de les dues 
edicions del 080 Barcelona Fashion de l'any 2017, sempre i quan l’espai de realització de 
l’esdeveniment i/o els recursos ho permetin. 
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b) Altres actuacions que es puguin dur a terme fora del marc del 080, per a la promoció dels 
alumnes i la moda catalana. 
 
 
Segon.- Les escoles es comprometen a col·laborar amb el CCAM en la supervisió i execució 
de les actuacions que s’acordin en el marc del present conveni, la promoció de la 
participació entre l’alumnat i la coordinació de la presentació de la documentació escaient 
per part dels participants.  
 
Tercer.- Aquesta supervisió i execució de les actuacions s’acordaran mitjançant una 
comissió de seguiment de la qual formen part un representat de cada Escola signant del 
present conveni. 
 
La comissió es reunirà cada cop que es consideri necessari per al correcte 
desenvolupament de les actuacions i almenys un cop durant la vigència del present conveni. 
 
Quart.- La signatura d’aquest conveni no comporta cap contraprestació econòmica entre les 
parts. 
 
Cinquè.- La vigència del present conveni s’estableix des de la data de la seva signatura fins 
al 31 de desembre de 2017.  
 
Sisè.- Les parts signants es comprometen a vetllar pel compliment de la Llei 1/1998 de 7 de 
gener de política lingüística.  
 
Setè.- Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de persones 
físiques, que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni, respectaran la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i demès 
disposicions que siguin aplicables en la matèria i que, prèviament a la realització de 
cadascuna de les accions que se’n derivin, adoptaran les mesures pertinents que 
garanteixin el compliment estricte de la normativa esmentada.  
 
Vuitè.- El present conveni s’extingirà per la finalització del termini de vigència establert al 
pacte quart, per acord exprés de les parts manifestat per escrit amb anterioritat a 
l’esmentada data, així com per denúncia expressa del mateix per qualsevol de les parts 
basada en l’incompliment d’alguna de les altres parts. 
 
Novè.- Les controvèrsies, reclamacions i discrepàncies que puguin sorgir referides al 
present conveni seran resoltes, en primer terme, mitjançant la negociació presidida per la 
bona voluntat entre les parts. En cas de persistir el conflicte, serà sotmès a la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
Per a quantes qüestions demanin de la interpretació i compliment del present conveni, les 
parts es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb 
expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili”. 
 
I perquè consti als efectes oportuns, les parts signen aquest document en deu exemplars en 
el lloc i data indicats al començament.” 

 
A continuació la presidenta, senyora Conesa (CiU), informa, com ja s’ha avançat als 
membres de la Junta de Govern, de la proposta d’incloure, prèvia declaració 
d’urgència, que haurà de ser votada a favor per majoria absoluta, un nou punt a 
l’Ordre del Dia de la sessió.  
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Estimada la urgència, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 
s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió i es proposa l’aprovació del Dictamen 
següent: 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Servei de Programació 
 
1.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 55.352,45 € (cinquanta-cinc mil tres-cents cinquanta-
dos euros amb quaranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Premià de Mar, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, SA com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
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de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Premià de Mar presentà en data 31/01/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.194.709,02 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Premià de Mar. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.194.709,02 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,832%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.194.709,02 EUR amb una 
subvenció d’import de 55.352,45 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 55.352,45 EUR a l'Ajuntament de Premià de Mar 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 31/01/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió, 
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 


